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บทคดัย่อ 
      
    
 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อพฒันาและทดสอบประสิทธิภาพและผลสัมฤทธ์ิของส่ือ
ดา้นสุขภาพเร่ืองการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกส าหรับแกนน าสุขภาพประจ าครอบครัวชนเผ่าลาหู่ 
รูปแบบการศึกษาเป็นการวิจยัและพฒันา กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคือแกนน าสุขภาพประจ า
ครอบครัวชนเผา่ลาหู่ จ  านวน 42 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย ส่ือดา้นสุขภาพเร่ืองการ
ป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกส าหรับแกนน าสุขภาพประจ าครอบครัวชนเผา่ลาหู่ท่ีพฒันาข้ึนตามรูปแบบ 
ADDIE MODEL แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติพรรณนา 
และเปรียบเทียบความแตกต่างผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ด้วยสถิติ Wilcoxon Signed Rank Test
 ผลการวิจยั พบวา่ ส่ือดา้นสุขภาพท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพไดต้ามเกณฑ์มาตรฐานของ  
เมกุยแกนส์ มีค่าเท่ากบั 1.35 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบว่า ค่าคะแนนทดสอบ
ความรู้เฉล่ียหลังเรียนมีค่าสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญั  ( p–value 0.001) สรุปได้ว่าส่ือด้าน
สุขภาพเร่ืองการป้องกันโรคไข้เลือดออกส าหรับแกนน าสุขภาพประจ าครอบครัวชนเผ่าลาหู่ท่ี
พัฒนาข้ึนสามารถน าไปใช้ กับกลุ่มแกนน าสุขภาพประจ าครอบครัวชนเผ่าลาหู่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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ABSTRACT 

 
 

The purpose of this study was to develop and test the effectiveness and the 
achievement of health media. Study design was research and development.  The samples used in 
this study were 42  Lahu health leaders. The research instrument was the health media on dengue 
hemorrhagic fever prevention developed according to the ADDIE MODEL and the achievement 
test.  The data were analyzed with descriptive statistics, and compared learning achievement 
differences with Wilcoxon Signed Rank Test statistic.  

 The results findings showed that the efficiency of developed health media on                       
dengue hemorrhagic fever prevention was 1 .3 5 .   The comparison on learning achievement was 
found that the post-test’ s average score higher than pre-test’ s average score with statistical 
significance  (p–value 0.001).   If  concluded that developed health media on dengue hemorrhagic fever 
prevention for Lahu health leaders was efficiently implemented with Lahu health leaders. 

 
KEYWORDS :  Development of health meadia, Prevention hemorrhagic fever prevention,       
                            Lahu Health Leader 
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บทที ่1 

 
บทน ำ 

 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

โรคไขเ้ลือดออกเป็นโรคติดต่อท่ีมีสาเหตุมาจากเช้ือไวรัสเดงกีโดยมียงุลายเป็นพาหะน า
เช้ือ ทั้งน้ีโรคไขเ้ลือดออกเป็นปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคญัทัว่โลก พบการระบาดคร้ังแรกท่ีประเทศ
ฟิลิปปินส์และหลงัจากนั้นไดมี้การระบาดไปยงัประเทศต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นเขตร้อนทั้งในทวีปแอฟริกา
และเอเชียในปัจจุบนั โรคไขเ้ลือดออกเป็นโรคประจ าถ่ินมากกวา่ 100 ประเทศในแถบภูมิภาคเอเชีย 
อเมริกา แอฟริกา  เมดิเตอร์เรเนียน และประเทศในแถบแปซิฟิกตะวนัตก ซ่ึงในช่วงทศวรรษท่ีผา่น
มาโรคไขเ้ลือดออกมีแนวโนม้ท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั (WHO, 2012 )ในประเทศไทยพบการระบาด
ใหญ่คร้ังแรกเม่ือปี พ.ศ. 2501 พบผูป่้วยประมาณ 2,000 กวา่ราย  อตัราป่วยตายร้อยละ14 ซ่ึงปัจจุบนั
โรคไขเ้ลือดออกยงัคงเป็นปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคญัของประเทศไทยมาอย่างต่อเน่ือง โดยจะเห็น
ได้จากข้อมูลรายงานสถานการณ์การระบาดของโรคไขเ้ลือดออกในประเทศไทยยอ้นหลัง  5 ปี 
ตั้ งแต่ ปี  พ.ศ.2554-2558 พบอัตราป่วยต่อแสนประชากรดังน้ี  109.10, 123.85, 240.92, 64.23, 
219.46 ตามล าดบั และอตัราตายร้อยละ 0.09, 0.10, 0.09, 0.10, 0.10  ตามล าดบั นอกจากนั้นยงัพบวา่
อัตราผูป่้วยมีการเพิ่มข้ึนร้อยละ 247.28 จากปีพ.ศ. 2557,พ.ศ.2558 (ส านักระบาดวิทยา, 2558) 
ส าหรับสถานการณ์การระบาดโรคไขเ้ลือดออกในจงัหวดัเชียงใหม่ ปีพ.ศ. 2558 พบมีรายงานผูป่้วย
โรคไขเ้ลือดออกทั้งส้ิน 5,161 ราย คิดเป็นอตัราป่วย 308.49 ต่อแสนประชากร อตัราป่วยตาย เท่ากับ 
ร้อยละ 0.27 กระจายไปในพื้นท่ี 25 อ  าเภอโดยพบอตัราป่วยสูงสุดท่ีอ าเภอดอยสะเก็ด 603.52 ต่อ
แสนประชากร (ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเชียงใหม่, 2558) 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลือดออกในต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด   

จงัหวดัเชียงใหม่  ในปี 2556 พบผูป่้วยด้วยโรคไข้เลือดออก จ านวน 52 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 
1,359.47 ต่อแสนประชากร พบมีการระบาดในกลุ่มชนเผ่าลาหู่มากท่ีสุด จ านวน 29 ราย คิดเป็น
อตัราป่วย 758.16 ต่อแสนประชากร 
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 ปี พ.ศ.2557 พบผูป่้วย จ านวน 9 ราย คิดเป็นอตัราป่วย 225.9 ต่อแสนประชากร ผูป่้วยเป็น
กลุ่มชนเผ่าลาหู่ จ  านวน 5 ราย คิดเป็นอตัราป่วย125.50 ต่อแสนประชากร ปี พ.ศ. 2558 พบผูป่้วย
ดว้ยโรคไขเ้ลือดออกทั้งหมด 45 ราย คิดเป็นอตัราป่วย 1,120.97 ต่อแสนประชากร ผูป่้วยเป็นกลุ่ม
ชนเผ่าลาหู่ จ  านวน 10 ราย คิดเป็นอตัราป่วย 249.06  ต่อแสนประชากร (เทศบาลต าบลป่าป้อง, 2558) 
จากการส ารวจแหล่งเพาะพันธ์ลูกน ้ ายุงลาย บริเวณในบ้านและนอกบ้านของกลุ่มชนเผ่าลาหู่                
พบลูกน ้ ายุงลายซ่ึงเป็นพาหะน าโรคไข้เลือดออก  ในถังน ้ าท่ีใช้ส าหรับการอุปโภคภายในบ้าน 
ภาชนะเก็บขงัน ้ าท่ีสร้างข้ึน เช่น ยางรถยนต์ เศษขยะ รองเท้า โอ่งแตก เศษกระป๋อง กะลาและ
ภาชนะท่ีธรรมชาติสร้างข้ึนจ าพวก กาบใบของพืช   กล้วย   โพรงไม  ้กระบอกไม้ไผ่ท่ีมีน ้ าขงั  เศษ
ใบไม ้ซ่ึงเป็นปัจจยัและสาเหตุท่ีส่งเสริมให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลือดออกในกลุ่มชนเผ่า
ลาหู่ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นดวงดี, เทศบาลต าบลป่าป้อง, 2556) จากขอ้มูลดงักล่าว
แสดงให้เห็นวา่กลุ่มชนเผา่ลาหู่ ยงัขาดการปฏิบติัตวัในการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกโดยการท าลาย
แหล่งเพาะพนัธ์ลูกน ้ ายุงลาย  เช่นเดียวกบัการปฏิบติัตวัของประชาชน ต าบลบงตนั อ าเภอดอยเต่า 
จงัหวดัเชียงใหม่ ในเร่ืองการควบคุมและก าจดัลูกน ้ ายุงลายในแจกนั อ่างบวั หรือพืชน ้ าอยู่ในระดบัต ่า 
(นฤพล ปัญญา, 2557) ประกอบกบัวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชนเผา่ลาหู่ ลกัษณะของบา้นท่ีพกั
อาศยั จะมีลักษณะท่ีปิดทึบ มืดและไม่มีมุ ้งลวด   การจดัเก็บเส้ือผา้ส่วนมากจะห้อยแขวนเส้ือผา้
เคร่ืองนุ่งห่มไวต้ามราวต่าง ๆ ในบา้นท าให้เป็นท่ีเกาะพกัของยุงลายพาหะน าโรคไขเ้ลือดออก ซ่ึงมี
การศึกษาท่ีพบวา่แหล่งเกาะพกัของยุงลายในช่วงเวลากลางวนัยุงลายส่วนใหญ่เกาะพกัตามส่ิงห้อย
แขวน (Pant & Yasuno, 1970) การด าเนินงานดา้นการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออกในเขต
ต าบลป่าป้องท่ีผ่านมา  ได้ด าเนินงานตามแนวทางการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออกของ
กระทรวงสาธารณสุข โดยใช้มาตรการ 5 ป 1 ข คือ ป.ท่ี 1 ปิดฝาโอ่งหรือภาชนะขงัน ้ าให้มิดชิด               
ป.ท่ี 2 เปล่ียนน ้าทุก 7 วนั เช่น น ้าในแจกนั โอ่งน ้ าใชจ้านรองขาตูก้บัขา้ว ป.ท่ี 3 ปล่อยปลากินลูกน ้ า 
ในภาชนะ ดว้ยปลาหางนกยงูท่ีกินลูกน ้ายุง ป.ท่ี 4 ปรับปรุงส่ิงแวดลอ้มทั้งภายในบา้นและนอกบา้น 
และ ท่ี 5 ขอให้เจา้ของบา้นเรือนลงมือปฏิบติัเองจนเป็นนิสัยไม่ตอ้งรอเจา้หนา้ท่ี และมาตรการ 1 ข.
คือ  การขัดล้างภาชนะก่อนเปล่ียนน ้ าใหม่ทุกสัปดาห์เพื่อก าจัดไข่ยุงท่ี เกาะอยู่ภายในภาชนะ               
(ส านักโรคติดต่อน าโดยแมลง กรมควบคุมโรค , 2558) เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน                
โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นดวงดีให้การสนบัสนุนดา้นวิชาการ การตรวจรักษาและ
วินิจฉัยโรค   เทศบาลต าบลป่าป้องด าเนินการป้องกนัและควบคุมโรคโดยการพ่นหมอกควนัและ                 
พ่นละอองฝอย   ให้การสนับสนุนจัดเตรียมวสัดุอุปกรณ์ในการควบคุมโรคให้พร้อมใช้งาน                    
การด าเนินงานตามแนวทางการด าเนินงานเหล่านั้น ยงัไม่สามารถควบคุมโรคไขเ้ลือดออกไดอ้ยา่ง
เหมาะสมโดยเฉพาะในกลุ่มชนเผา่ลาหู่  
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รวมถึงกิจกรรมการให้ความรู้เร่ืองโรคไข้เลือดออกโดยใช้ส่ือในรูปแบบต่าง ๆ ซ่ึง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดวงดี และเทศบาลต าบลป่าป้องมีข้อจ ากัดในการใช้ส่ือ             
ด้านสุขภาพ เพื่อใช้ในการส่ือสารและให้ความรู้ในกลุ่มชนเผ่าลาหู่ ซ่ึงส่ือด้านสุขภาพท่ีใช้เป็น              
ส่ือดา้นสุขภาพประเภท ส่ือส่ิงพิมพ ์โปสเตอร์ แผน่พบั ส่ือกระจายเสียงท่ีเป็นภาษาไทย ยงัไม่มีส่ือ
ดา้นสุขภาพ ท่ีเป็นภาษาลาหู่ท่ีมีประสิทธิภาพท่ีเหมาะสมกบักลุ่มชนเผา่ลาหู่ (เทศบาลต าบลป่าป้อง, 
2558)    

ปัจจุบนัไดมี้การพฒันาส่ือดา้นสุขภาพเพื่อให้ความรู้ดา้นสุขภาพในรูปแบบต่าง ๆ มาก
ข้ึนซ่ึงจะเห็นไดจ้ากมีการศึกษาเพื่อใหค้วามรู้ดา้นสุขภาพโดยใชโ้ปรแกรมสุขศึกษาซ่ึงประกอบดว้ย
การบรรยาย การใช้ส่ือแผ่นพบั โปสเตอร์ประกอบวีดีทศัน์ กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ การใช้ส่ือ
บุคคลท่ีมีประสบการณ์ป่วยเป็นโรคไขเ้ลือดออกในแกนน าครัวเรือน ผลการศึกษา พบว่า แกนน า
ครัวเรือนมีการรับรู้โอกาสเส่ียงในการเกิดโรคไขเ้ลือดออก ความรุนแรงของการเจ็บป่วยดว้ยโรค
ไขเ้ลือดออก รับรู้ประโยชน์ในการปฏิบติัในการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกและการปฏิบติัตนในการ
ป้องกนั เพิ่มข้ึนมากกวา่ก่อนไดรั้บโปรแกรมสุขศึกษา (หาญณรงค ์แสงแก, 2558) การพฒันาชุดการ
เรียนรู้ด้วยตนเองในการป้องกนัการติดเช้ือส าหรับผูดู้แลเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีมีประสิทธิภาพ             
ท าให้เกิดความเขา้ใจเก่ียวกบัการติดเช้ือและการป้องกนัการติดเช้ือในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมากข้ึน 
(สุภาภรณ์ ประยูรมหิศร, 2556) เช่นเดียวกบัการพฒันารูปแบบการให้ความรู้ดา้นสุขภาพโดยใชส่ื้อ
เรียนรู้ดว้ยตนเองส าหรับผูป่้วยโรคเร้ือรังท่ีพบวา่ ค่าเฉล่ียของคะแนนการเรียนดว้ยส่ือการเรียนรู้ดว้ย
ตนเองหลงัการเรียนของผูป่้วยโรคเร้ือรัง อยู่ในระดบัดีมาก (โสภาพนัธ์ สอาด, 2558) ซ่ึงจะเห็นไดว้่า
การพฒันาส่ือดา้นสุขภาพในรูปแบบต่างๆท าใหก้ลุ่มเป้าหมายมีความรู้เพิ่มข้ึนจากเดิม  
  ดงันั้น จึงมีความจ าเป็นในการพฒันาส่ือดา้นสุขภาพเพื่อใช้ในการให้ความรู้เร่ืองการ
ป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีคือ ส่ือมลัติมีเดีย ซ่ึงมีทั้งภาพและเสียงเป็นภาษาลาหู่
ซ่ึงผู ้วิจ ัยพัฒนา ตามหลักการพัฒนาส่ือการสอนตามรูปแบบ  ADDIE MODEL 5 ขั้นตอนให้มี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงจะท าให้แกนน าสุขภาพประจ าครอบครัวชนเผา่ลาหู่ มีความรู้เพิ่มข้ึน เช่นเดียวกบั
การพฒันาส่ือบุคคลร่วมกับการใช้คู่มือและภาพพลิก เร่ืองการป้องกันโรคไขเ้ลือดออกส าหรับ           
แกนน าสุขภาพครอบครัวชนเผ่าปกากะญอ ต าบลป่าไผ่ อ าเภอล้ี จังหวดัล าพูน  ท่ี เป็นภาษา                       
ปกากะญอ ท าให้แกนน าสุขภาพประจ าครอบครัวมีความรู้ในการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกเพิ่มข้ึน
มากกว่าก่อนพฒันาส่ือดา้นสุขภาพเร่ืองการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก (สายฝน ทรงหรรษา, 2555)  
ซ่ึงการมีความรู้เก่ียวกับการป้องกันโรคเลือดออก ส่งผลให้อตัราการเกิดโรคไข้เลือดออกลดลง 
(ณฐัญากร มอญขนัธ์, 2557)   
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 จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ท่ีกล่าวมาผูว้ิจยัเห็นว่าการพฒันาส่ือด้านสุขภาพ เร่ืองการ
ป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก ในรูปแบบของส่ือมลัติมีเดียภาษาลาหู่ ท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกบั
บริบทของ แกนน าสุขภาพประจ าครอบครัวชนเผ่าลาหู่ ต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด จะเป็น
แนวทางในการเพิ่มความรู้เร่ืองการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกท าให้เกิดประโยชน์ในการควบคุมโรค
ไขเ้ลือดออกในกลุ่มชนเผา่ลาหู่ต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
 

1.  เพื่อพฒันาส่ือมลัติมีเดียเร่ืองการป้องกันโรคไขเ้ลือดออกส าหรับแกนน าสุขภาพ
ประจ าครอบครัวชนเผา่ลาหู่ 

2. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพและผลสัมฤทธ์ิของส่ือมัลติมีเดียเร่ืองการป้องกัน                         
โรคไขเ้ลือดออกส าหรับแกนน าสุขภาพประจ าครอบครัวชนเผา่ลาหู่ 
 
ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำรวจัิย 
 

1.  ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเชียงใหม่ สามารถน าส่ือดา้นสุขภาพเร่ืองการป้องกนั
โรคไข้เลือดออกส าหรับแกนน าสุขภาพประจ าครอบครัวชนเผ่าลาหู่ ไปใช้ในการด าเนินงาน
ป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกในกลุ่มชนเผา่ลาหู่ 

2. ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอดอยสะเก็ด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบา้นดวงดีและ
เทศบาลต าบลป่าป้อง สามารถน าส่ือดา้นสุขภาพ เร่ืองการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกส าหรับแกนน า
สุขภาพประจ าครอบครัวชนเผา่ลาหู่ ไปใชใ้นการด าเนินงานป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกในกลุ่มชนเผา่
ลาหู่ ต าบลป่าป้อง 

3. ชุมชนต าบลป่าป้องไดใ้ชส่ื้อดา้นสุขภาพเร่ืองการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก    
 
ขอบเขตของกำรวจัิย   
 
 ขอบเขตด้ำนพืน้ที ่

การศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ศึกษาในพื้นท่ี ต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 
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 ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ 
  ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาส่ือดา้นสุขภาพ ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ส่ือมลัติมีเดียเร่ืองการป้องกนั
โรคไข้เลือดออก ส าหรับแกนน าสุขภาพครอบครัวชนเผ่าลาหู่ โดยมีสาระเน้ือหาเก่ียวกับโรค
ไขเ้ลือดออกในประเด็น สาเหตุ อาการ การติดต่อและการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกทั้งภาษาไทยและ
ภาษาลาหู่ 
  ขอบเขตด้ำนประชำกร 
  ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี คือ แกนน าสุขภาพประจ าครอบครัวชนเผา่ลาหู่ท่ีอาศยัอยูใ่น
เขตต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 42 คน โดยการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง
ตามเกณฑก์ารคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งเขา้การศึกษา 
 ขอบเขตด้ำนเวลำ       
 ในการวิจยัคร้ังน้ีใชเ้วลา 12 เดือน นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 ถึง วนัท่ี 31 
เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2559    
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 
 การพฒันาส่ือดา้นสุขภาพ หมายถึง การน า เน้ือหา เก่ียวกบัการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก
โดยออกแบบภาพ ขอ้ความ เสียง ผลิตเป็นส่ือมลัติมีเดียส าหรับแกนน าสุขภาพครอบครัวชนเผา่ลาหู่                    
ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยค านึงถึงความเหมาะสมกับแกนน าสุขภาพ       
ประจ าครอบครัวชนเผา่ลาหู่ ต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 
 ประสิทธิภาพของส่ือด้านสุขภาพหมายถึง  สัดส่วนของคะแนนท่ีได้จากการท า
แบบทดสอบก่อนและหลงัเรียนรู้ดว้ยส่ือดา้นสุขภาพ มีค่ามากกวา่ 1 ตามเกณฑข์องเมกุยแกนส์          
 ผลสัมฤทธ์ิของส่ือด้านสุขภาพ หมายถึง ค่าคะแนนก่อนและหลงัใช้ส่ือดา้นสุขภาพมี
ความแตกต่างกนั การใช้ส่ือดา้นสุขภาพไดผ้ลดี ท าให้แกนน าสุขภาพประจ าครอบครัวชนเผ่าลาหู่                        
มีความรู้เพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

การป้องกันโรคไข้เลือดออก หมายถึง การท่ีแกนน าประจ าครอบครัวชนเผ่าลาหู่                       
มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัโรคไขเ้ลือดออกในเร่ือง สาเหตุ อาการ การติดต่อ และการปฏิบติัตน               
ในการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก  

แกนน าสุขภาพประจ าครอบครัวชนเผ่าลาหู่ หมายถึง บุคคลในครอบครัวชนเผ่าลาหู่           
ท่ีมีหนา้ท่ีหลกัในการส่ือสารขอ้มูลดา้นสุขภาพและดูแลสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว 
 



 
 

 

 
บทที ่2 

 
เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 

 
การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ส่ือด้านสุขภาพ                

เร่ืองการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกส าหรับแกนน าสุขภาพประจ าครอบครัวชนเผา่ลาหู่ ต าบลป่าป้อง 
อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงหห่่ ซ่ึงผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎี จาก ต ารา เอกสารและงานวิจยั
ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 

1. ระบาดวทิยาโรคไขเ้ลือดออกหนประเทศไทย 
2. ควา่รู้ทัว่ไปเก่ียวกบัโรคไขเ้ลือดออก 
3. ควา่รู้เร่ืองยงุลาย 
4. การป้องกนัและควบคุ่โรคไขเ้ลือดออก 
5. ส่ือ่ลัติ่ีเดีย 
6. หลกัการออกแบบการเรียนการสอน ADDIE MODEL 
7. ทฤษฎีการเรียนรู้ 
8. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัควา่พึงพอหจ 
9. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
10. กรอบแนวคิด 
 

ระบาดวทิยาโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย   
 

โรคไขเ้ลือดออกเกิดการระบาดคร้ังแรกหนประเทศไทย เ่่ือ ปี พ.ศ. 2501โดยเกิดการ                       
ระบาดท่ีกรุงเทพ่หานคร พบผูป่้วยประ่าณ 2,000 กวา่ราย อตัราป่วยตาย ร้อยละ 14 ซ่ึงต่อจากนั้น
่าหนก็่ีรายงานผู ้ป่วยโรคไข้เลือดออกทุกปี  (รายงานรว่ทั้ งไข้เดงก่ี  ไข้เลือดออกเดงก่ีและ
ไขเ้ลือดออกช็อก) ผูป่้วยโรคไขเ้ลือดออกส่วนหหญ่จะอยูห่นกรุงเทพ่หานครและธนบุรี การระบาด
ของโรคไข้เลือดออกหนระยะนั้ นเป็นแบบปีหน่ึงสูงและปีถัด่าลดต ่ าลง หลังจากนั้ นโรค
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ไขเ้ลือดออกไดร้ะบาดและแพร่กระจายอยา่งรวดเร็ว ไปตา่จงัหวดัต่าง ๆ โดยเฉพาะหนเ่ืองหหญ่ ๆ ท่ี่ี
ประชากรหนาแน่น และการค่นาค่ท่ีสะดวก  

รายงานผู ้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกจากทุกจังหวดัของประเทศไทยและรูปแบบ                
การระบาด ไดเ้ปล่ียนแปลงไปจากเดิ่ท่ีเป็นแบบปีเวน้ปี่าเป็นแบบสูง 2 ปี แลว้ลดต ่าลงหรือต ่าลง             
2 ปี แล้วเพิ่่สูงข้ึนซ่ึงถ้าแบ่งตา่ทศวรรษของการระบาดของโรคไข้เลือดออกแบ่งได้ (ส านัก
โรคติดต่อน าโดยแ่ลง, 2558) ดงัน้ี 

ทศวรรษท่ี  1 (พ.ศ.2501- พ.ศ.2510)  เป็ นช่วงระยะเวลาท่ี ่ีรายงานผู ้ป่ วยด้วยโรค
ไข้เลือดออก เฉล่ีย  3,114 รายต่อปี คิดเป็น อัตราป่วย เฉล่ีย  10.77 ต่อแสนประชากรโดยหน                  
ปี  พ .ศ. 2508 ่ีรายงานผู ้ป่ วย่ากท่ี สุด  คือ  7,663 ราย อัตราป่วย  25.06 ต่อแสนประชากร                       
การระบาดแบบ1ปีเวน้ปี พบผูป่้วยส่วนหหญ่อาศัยอยู่หนกรุงเทพ่หานครและเขตปริ่ณฑลและ                    
หนจงัหวดัหหญ่ ๆ ท่ี่ีการค่นาค่ท่ีสะดวก 

ทศวรรษท่ี  2  (พ.ศ. 2511-พ.ศ.2520) เป็นช่วงระยะเวลาท่ี ่ีรายงานผู ้ป่ วยด้วยโรค
ไขเ้ลือดออกเพิ่่่ากข้ึนเฉล่ีย 13,313 รายต่อปี คิดเป็นอตัราป่วยเฉล่ีย 33.45 ต่อแสนประชากรและ
พบ่ีรายงานผู ้ป่วย่ากท่ีสุดหนปี พ.ศ.2520 คือ 38,768 รายคิดเป็นอัตราป่วย  89.24 ต่อแสน
ประชากรการระบาดของโรคไขเ้ลือดออก แบบ 1 ปี เวน้ 2 ปี ผูป่้วยส่วนหหญ่พบตา่เ่ืองหหญ่ ๆ ท่ี
่ีประชากรหนาแน่นการด าเนินงานหนการควบคุ่โรคไขเ้ลือดออกเน้นการพ่นสารเค่ีเพื่อการ
ควบคุ่การระบาด (Outbreak control) เป็นหลกั 

ทศวรรษท่ี 3 (พ.ศ.2521-พ.ศ.2530) หนช่วงตน้ทศวรรษ่ีรายงานผูป่้วยหกล้เคียงกับ
ทศวรรษท่ีผ่าน่า แต่หนปี พ.ศ. 2530 เกิดการระบาดคร้ังหหญ่ท่ีสุดหนประเทศไทยคือ่ีรายงาน
ผูป่้วย 174,285 ราย คิดเป็นอตัราป่วย 325.13 ต่อแสนประชากร ผูป่้วยเสียชีวติ 1,007 ราย พบผูป่้วย
สูงเป็น 2 เท่าของการระบาดหนคร้ังก่อน ๆ ท าหหท้ศวรรษท่ี 3 ่ีรายงานผูป่้วยเฉล่ียแลว้ 49,665 ราย
ต่อปีคิดเป็นอตัราป่วยเฉล่ีย 97.39 ต่อแสนประชากร เป็นช่วงท่ี่ีการระบาดไปทัว่ประเทศจากเขต
ชุ่ชนเ่ือง สู่เขตชนบท ่ีรูปแบบการระบาดทุก 2-3 ปี ส่วนการด าเนินงานควบคุ่โรคไขเ้ลือด
หนช่วงทศวรรษน้ี่ีเป็นแบบผส่ผสาน (Integrated program) และเร่ิ่่ีการด าเนินงานป้องกัน
ควบคู่กบัการหชท้รายก าจดัลูกน ้ายงุลาย 

ทศวรรษท่ี 4 (พ.ศ. 2531-พ.ศ. 2540) ช่วงคร่ึงแรกของทศวรรษสถานการณ์ของโรค
ไขเ้ลือดออก่ีแนวโน้่จะลดต ่าลงเน่ืองจากกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการได้
ร่ว่กนัแกไ้ขปัญหาโดยจดัท าโครงการเพื่อการควบคุ่และป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกหนสถานศึกษา 
ส าหรับ เด็กกลุ่่อาย ุ5-14 ปี ทัว่ประเทศ โดยเนน้กลวธีิการ่ีส่วนร่ว่ของชุ่ชนหนการป้องกนัและ
ควบคุ่โรคไขเ้ลือดออก สถานการณ์โรคไขเ้ลือดออก พบวา่่ีรายงานผูป่้วย่ากเกินกวา่ 35,000 ราย 
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เกือบทุกปีโดย  หนทศวรรษน้ีเกิดการระบาดของโรคสูง่าก 2 คร้ัง คือหนปี พ.ศ. 2533 ่ีผูป่้วย 
92,005 ราย อตัราป่วย 163.43 ต่อแสนประชากรและหนปี พ.ศ. 2540 ่ีผูป่้วย 101,689 ราย อตัรา
ป่วย 167.21 ต่อแสนประชากร ภาพรว่ของทศวรรษน้ี่ีผูป่้วย 59,661 ราย ต่อปีคิดเป็นอตัราป่วย
เฉล่ีย 103.1ต่อประชากรแสน ส่วนการด าเนินงานควบคุ่โรคเร่ิ่่ีควา่ต่ืนตวัหนการร่ว่กนัแกไ้ข
ปัญหาระหวา่งหน่วยงาน่ากข้ึน โดยเฉพาะหนสถานศึกษาได้่ ีการจดัท าโครงการร่ว่กนัระหวา่ง
กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการหนการป้องกนัและควบคุ่โรคไขเ้ลือดออกหน
สถานศึกษา ส าหรับเด็กกลุ่่ อายุ 5-14 ปี ทัว่ประเทศ เน้นกลวิธีการ่ีส่วนร่ว่ของชุ่ชนหนการ
ป้องกนัและควบคุ่โรคและเร่ิ่่ีการส ารวจลูกน ้ายงุลาย  

ทศวรรษท่ี  5 (พ.ศ.2541-พ.ศ.2550)  ปี พ.ศ. 2541 เป็นการระบาดหหญ่ต่อเน่ือง่าจาก            
ปี พ.ศ. 2540 หนช่วง พ.ศ. 2540-พ.ศ. 2541 กระทรวงสาธารณสุขไดจ้ดัท าโครงการประชาร่ว่หจ
ป้องกนัและควบคุ่โรคไขเ้ลือดออกเฉลิ่พระเกียรติ พ.ศ. 2542-พ.ศ.2543 โดยหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และองค์กรเอกชน ตลอด ระยะเวลา 2 ปี ซ่ึงผลการด าเนินการโครงการฯสา่ารถลดอตัราป่วยหน              
ปี 2542-2543 ลงเหลือเพียง 40.32 และ 30.14 ต่อแสนประชากรตา่ล าดบั อย่างไรก็ตา่อตัราป่วย
หนปี พ.ศ. 2544 กลบัเพิ่่สูงข้ึนเป็น 225.16 ต่อแสนประชากร ซ่ึงนบัวา่เป็นการระบาดคร้ังหหญ่อีก
คร้ังหน่ึงและต่อเน่ืองไปจนถึงปี พ.ศ. 2545 ซ่ึงกลยุทธ์ท่ีไดน้ า่าหชห้น ช่วงปี พ.ศ. 2545-พ.ศ. 2546 
คือ การหช้แนวควา่คิดหห้ชุ่ชนหนระดับครัวเรือน่ีส่วนร่ว่หนการก าจดัและท าลายแหล่ง
เพาะพนัธ์ุลูกน ้ ายุงลายและการป้องกนัโรคหนกลุ่่นักเรียนระดบัประถ่ศึกษาจนถึง่ธัย่ศึกษา
ตอนตน้ นอกจากนั้นยงัก าหนดแนวทางการขยายผลการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกสู่ชุ่ชน โดยอาศยั
กลไกของนักเรียนซ่ึงผลการด าเนินการ่ีส่วนท าหห้อตัราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงเหลือ 
101.14 ต่อแสนประชากร หนปี พ.ศ. 2546 และหน ปี พ.ศ. 2547 เหลือ 62.59 ต่อแสนประชากร ซ่ึง          
ปี  พ.ศ.2548-พ.ศ.2549 การระบาดอยู่หนเกณฑ์ปกติพบผู ้ป่วยอยู่ระหว่าง 40,000-50,000 ราย 
จนกระทัง่หนปี พ.ศ. 2550 พบวา่ ่ีแนวโน้่ เพิ่่สูงข้ึนโดยพบผูป่้วย 65,581 ราย ซ่ึงเป็นการทา้ทาย
ควา่สา่ารถหนเชิงกลยทุธ์ท่ีจะป้องกนัและควบคุ่โรคหหล้ดลง ซ่ึงหนระยะน้ีไดเ้ร่ิ่่ีการถ่ายโอน
การควบคุ่โรคโดยการพน่สารเค่ีไปยงัหน่วยงานทอ้งถ่ิน  

ทศวรรษท่ี  6  (พ.ศ.2551 - พ.ศ.2557) ทศวรรษน้ีเป็นช่วงท่ี่ีการแพร่ระบาดรองจาก         
ปี พ.ศ. 2530 ซ่ึงหนปี พ.ศ. 2556 พบผูป่้วยทั้งส้ิน 154,444 ราย อตัราป่วย 241.03 ต่อแสนประชากร 
ผูป่้วยเสียชีวิต 136 ราย อตัราป่วยตาย ร้อยละ 0.09 กระทรวงสาธารณสุขจึงไดด้ าเนินการเปิดศูนย์
ปฏิบติัการตอบโตภ้าวะฉุกเฉิน เพื่อเร่งรัดด าเนินการหนพื้นท่ีเส่ียงและพื้นท่ีเกิดโรค รว่ทั้งขอควา่
ร่ว่่ือหนการด าเนินการเฝ้าระวงัป้องกันควบคุ่โรคจากหน่วยงานเครือข่ายต่าง ๆ ท าหห้
สถานการณ์การระบาด หนปี พ.ศ. 2557 ่ีแนวโน้่ท่ีดีข้ึน นอกจากการตอบโตภ้าวการณ์ระบาดหหญ่            
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หนปี พ.ศ. 2556 แลว้ยงั่ีการด าเนินงานอ่ืน ๆ เพิ่่ข้ึน ไดแ้ก่การพยากรณ์การเกิดโรคและประเ่ิน
พื้นท่ีเส่ียงหนปีถดั 

เพื่อก าหนดกิจกรร่และพื้นท่ีด าเนินการและผลกัดนัการด าเนินงานการจดัการพาหะน า
โรคแบบผส่ผสาน (Integrated Vector Control : IVM) ผ่านนโยบายอ าเภอควบคุ่โรคเข้่แข็ง 
กร่ควบคุ่โรค เน้นการท างานร่ว่กนัของภาคีเครือข่ายหนระดบัอ าเภอโดย่ีการลงนา่ควา่
ร่ว่่ือกับหน่วยงานเครือข่ายท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง่หาดไทย
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงทรัพยากรธรร่ชาติและส่ิงแวดลอ้่และกรุงเทพ่หานครโดยแต่ละ
หน่วยงานได้ด าเนินการจดัท าแผนงานโครงการท่ีเก่ียวกบัโรคไขเ้ลือดออกและก าหนด่าตรการ
ด าเนินงานเฝ้าระวงั ป้องกนัและควบคุ่โรคไขเ้ลือดออก ตา่ระยะของการเกิดโรคเป็น 3 ระยะ 
ไดแ้ก่ ระยะก่อนการระบาด ระยะท่ี่ีการระบาดและระยะหลงัการระบาด 

สรุปได้ว่าโรคไข้เลือดออก่ีการแพร่ระบาดหนประเทศไทยเป็นระยะเวลายาวนาน                       
ถึง 6 ทศวรรษ และยงัคง่ีการแพร่ระบาด่าจนถึงปัจจุบนั ซ่ึงหนแต่ละทศวรรษได้่ีการก าหนด
่าตรการต่าง ๆ หนการด าเนินงานการเฝ้าระวงั ป้องกนัและควบคุ่โรคไขเ้ลือดออก ซ่ึงผูว้ิจยัไดน้ า
ขอู้่ลการก าหนด่าตรการต่าง ๆ หนการด าเนินงานเฝ้าระวงั ป้องกนัและควบคุ่โรคไขเ้ลือดออก
่าหชเ้ป็นขอู้่ลหนการพฒันาส่ือ่ลัติ่ีเดียเร่ืองการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกส าหรับแกนน าสุขภาพ
ประจ าครอบครัวชนเผา่ลาหู่ ต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงหห่่ 

 
ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัโรคไข้เลือดออก  
 

ความหมาย   
โรคไข้เลือดออก ห่ายถึง ภาวะท่ีร่างกายได้รับเช้ือไวรัสเด็งก่ี (Dengue) ่ีลักษณะ

ส าคญัของโรค คือไขสู้งเฉียบพลนั ่ีอาการเลือดออกและ่ีจุดเลือดออกตา่ร่างกาย ท าทูนิเกต์เทสต ์                      
หหผ้ลบวก ตบัโตกดเจบ็ บางราย่ีอาการช็อก ถา้รักษาไ่่ทนั่กัเสียชีวติภายหน 24-28 ชัว่โ่ง 

สาเหตุของโรคไข้เลือดออก   
เกิดจากการติดเช้ือไวรัสเดงก่ี (Dengue Viruses) ่ี4 สายพนัธ์ุ (Serotypes) คือ เช้ือเดงกี

สายพนัธ์ุ 1 (DEN1) เช้ือเดงกีสายพนัธ์ุ 2 (DEN2) เดงกีสายพนัธ์ุ 3 (DEN3) เดงกีสายพนัธ์ุ 4 (DEN4) 
ทั้ง 4  สายพนัธ์ุ (Serotypes) ่ีสารท่ีกระตุน้การสร้างแอนติบอด้ี (Antigen) ร่ว่บางชนิดจึงท าหหเ้่่ือ
่ีการติดเช้ือชนิดหดชนิดหน่ึงแล้วจะ่ีภู่ิคุ้่กันต่อเช้ือไวรัสชนิดนั้ นอย่างถาวรตลอดชีวิต                
แต่จะ่ีภู่ิคุ้่กนัต่อเช้ือไวรัสเดงกี อีก 3 ชนิดหนช่วงระยะสั้ น ๆ ประ่าณ 6-12 เดือน (สถาบัน
สุขภาพเด็กแห่งชาติ, 2556) หลงัจากนั้นจะ่ีการติดเช้ือไวรัสเดงก่ีชนิดอ่ืน ๆ ท่ีต่างจากคร้ังแรกได้
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เป็นการติดเช้ือซ ้ า ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัหนการท าหห้เกิดโรคไขเ้ลือดออกเดงก่ี ดงันั้นผูท่ี้อยูห่นพื้นท่ีท่ี
่ีไวรัสเดงก่ีชุกชุ่อาจ่ีการติดเช้ือได ้4 คร้ังตา่ทฤษฎีไวรัสทั้ง 4 สายพนัธ์ุ (Serotypes) สา่ารถท า
หห้เกิดไขเ้ดงกี (DF) หรือไขเ้ลือดออกเดงกี (DHF) ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัปัจจยัอ่ืน ๆ อีกหลายประการท่ี
ส าคญัคืออายแุละภู่ิคุ้่ กนัของผูป่้วย (ส านกัโรคติดต่อน าโดยแ่ลง, 2558) 

การติดต่อของโรคไข้เลือดออก   
โรคไข้เลือดออกติดต่อโดย่ียุงลายเป็นพาหะน าโรคท่ีส าคัญ ซ่ึงยุงลายท่ีน าเช้ือ                           

โรคไขเ้ลือดออก ่ี 2 ชนิดได้แก่ ยุงลายบ้าน (Aedes  aegypti) และยุงลายสวน (Aedes albopictus) 
ติดต่อโดยยุงลายตวัเ่ียกดัและดูดเลือดผูป่้วยซ่ึง่ีเช้ือไวรัสอยู่หนกระแสเลือดเช้ือไวรัสจะเขา้สู่             
ผนงักระเพาะอาหารของยุงลาย เพิ่่จ านวน่ากข้ึนแลว้ออก่าจากเซลล์ผนังกระเพาะอาหารของ
ยุงลาย่ายงัต่อ่น ้ าลายพร้อ่ท่ีจะถ่ายทอดเช้ือไวรัสเขา้สู่คนท่ีถูกยุงลายกดั ระยะฟักตวัของเช้ือ
ไวรัสหนยุงลายประ่าณ 8-10 วนัเ่่ือยุงท่ี่ีเช้ือไปกดัคนต่อไปอีกก็จะปล่อยเช้ือไวรัสไปยงัผูท่ี้ถูก
กดัเ่่ือเช้ือเขา้สู่ร่างกายคน ่ีระยะฟักตวันานประ่าณ 5-8 วนั ซ่ึงระยะเวลาฟักตวัสั้ นท่ีสุด 3 วนั
และนานท่ีสุด 15 วนั ก็จะท าหห้เกิดอาการของโรคไขเ้ลือดออก (ส านักโรคติดต่อน าโดยแ่ลง, 
2558) 

ลกัษณะทางคลนิิกของโรคไข้เลือดออก  
กระทรวงสาธารณสุขได้จ  าแนกกลุ่่อาการโรคท่ีเกิดจากการติดเช้ือไวรัสเดงกี                  

ตา่ลกัษณะอาการทางคลินิก (สถาบนัสุขภาพเด็กแห่งชาติ่หาราชินี, 2556) ดงัต่อไปน้ี 
 1. Undifferentiate fever (UF) คือ กลุ่่อาการไวรัส (Viral syndrome) ่ักจะพบหน
ทารกหรือเด็กเล็กจะปรากฏอาการไขเ้พียง 2-3 วนั บางคร้ังอาจ่ีผืน่จุดแดง ๆ (Maculopapular rash) 
่ีอาการคล้ายคลึงกับโรคท่ีเกิดจากเช้ือไวรัสอ่ืน ๆ ซ่ึงท าหห้ไ่่สา่ารถวินิจฉัยได้จากอาการ                  
ทางคลินิก 

2. ไขเ้ดงกี (Dengue fever) ่กัจะเกิดหนเด็กโตหรือผูห้หญ่อาจ่ีอาการไ่่รุนแรง คือ 
่ีเพียงอาการไขร่้ว่กบัปวดศีรษะ เ่่ือยตวั หรืออาจเกิดอาการ ่ีไขสู้งกะทนัหัน ปวดศีรษะ ปวด
รอบกระบอกตา ปวดกลา้่เน้ือ ปวดกระดูก (Breakbone Fever) และ่ีผื่นบางรายอาจ่ีจุดเลือดออก
ท่ีผิวหนงั ตรวจพบ Tourniquet test positive ผูป่้วยส่วนหหญ่่ีเ่็ดเลือดขาวต ่ารว่ทั้งบางราย อาจ่ี
เกล็ดเลือดต ่าได้หนผูห้หญ่เ่่ือหายจากโรคแล้วจะ่ีอาการอ่อนเพลียอยู่นาน โดยทั่วไปแล้วไ่่
สา่ารถวนิิจฉยัจากอาการทางคลินิกไดแ้น่นอนตอ้งอาศยัการตรวจ น ้าเหลืองแยกเช้ือไวรัส 

3. ไขเ้ลือดออกเดงก่ี (Dengue hemorrhagic fever) ่ีอาการทางคลินิกเป็นรูปแบบท่ี
ค่อนขา้งชดัเจนคือ ่ีไขสู้งลอย ร่ว่กบัอาการเลือดออก ตบัโตและ่ีภาวะช็อกหนรายท่ีรุนแรง ระยะ
่ีไขจ้ะ่ีอาการคลา้ย ไขเ้ดงก่ี (Dengue fever) แต่จะ่ีลกัษณะเฉพาะของโรค คือ ่ีเกล็ดเลือดต ่าและ
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่ีการร่ัวของพลาส่า ซ่ึงถา้พลาส่าร่ัวออกไป่ากผูป่้วยจะ่ีภาวะช็อกเกิดข้ึนท่ีเรียกวา่ เดงก่ีช็อก
ซินโดร่ (Dengue shock syndrome) การร่ัวของพลาส่าซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ท่ีส าคญัของโรคไขเ้ลือดออก
เดงก่ีสา่ารถตรวจพบไดจ้ากการท่ี่ีระดบั ควา่เข้่ ขน้ของเลือดสูงข้ึน ่ีน ้าหนเยือ่หุ้่ ช่องปอดและ
ช่องทอ้ง 

  4. ไขเ้ดงก่ีท่ี่ีอาการแปลกออกไป (Expanded Dengue Syndrome) ท่ีพบส่วนหหญ่
คือผูป่้วยจะ่ีอาการทางส่อง ่ีตบัวาย ไตวาย ผูป่้วยท่ี่ีอาการทางส่องส่วนหหญ่เกิดจากภาวะ
ช็อกนานและ่ีตบัวาย (Hepatic encephalopathy) ร่ว่ด้วย ผูป่้วยส่วนหน่ึงพบว่า่ีการติดเช้ือ 2 ชนิด
ร่ว่กนัหรือผูป่้วย่ีโรคประจ าตวั  
  การด าเนินโรคของไข้เลือดออก (ส านกัโรคติดต่อน าโดยแ่ลง, 2557) 

1. ระยะไข้ (Febrile phase) ผู ้ป่วยทุกรายจะ่ีไข้สูงเฉียบพลัน สูงเกิน 38.5 องศา
เซลเซียส หรืออาจสูงถึง 40 - 41 องศาเซลเซียส ซ่ึงบางรายอาจ่ีอาการชกั โดยเฉพาะหนเด็กท่ีเคย่ี
ประวติัชกั่าก่อนหรือหนเด็กเล็กอายุน้อยกวา่ 18 เดือน ผูป่้วย่กัจะ่ีหน้าแดง (Flushed face) อาจ
ตรวจพบคอแดง (Injected pharynx)ไดแ้ต่ส่วนหหญ่ผูป่้วยจะไ่่่ีอาการน ้ าู่กไหลหรืออาการไอซ่ึง
จะช่วยหนการวินิจฉัย แยกจากโรคหัดหนระยะแรกและโรคระบบทางเดินหายหจได ้เด็กโตอาจ่ี
อาการ ปวดศีรษะ ปวดรอบกระบอกตาหนระยะไข ้อาการทางระบบทางเดินอาหารท่ีพบบ่อยคือ 
เบ่ืออาหาร อาเจียน บางรายอาจ่ีอาการปวดทอ้งร่ว่ดว้ย ซ่ึงหนระยะแรกจะปวดโดยทัว่ ๆ ไป อาจ
่ีอาการปวดชายโครงขวา ระยะท่ี่ีตบัโตส่วนหหญ่ไขจ้ะสูงลอยอยู่ 2-7 วนัประ่าณ ร้อยละ 70               
จะ่ีไข ้4-5 วนั ร้อยละ 2 จะ่ีไข ้2 วนั อาการช็อกเร็วท่ีสุดคือวนัท่ี 3 ของโรค ร้อยละ 15 อาจ่ีไข้
สูงนานเกิน 7 วนัและบางราย่ีไข้เป็น2 ช่วง (Biphasic) อาจพบ่ีการเป็นผื่นแดงของผิวหนัง
เน่ืองจาก่ีไขแ้ละติดเช้ือ (Erythema) หรือผื่นนูนแดง ๆ (Maculopapular) ซ่ึง่ีลกัษณะคลา้ยผื่นหัด 
(Rubella) อาการเลือดออกท่ีพบบ่อยท่ีสุด คือ ท่ีผิวหนงัหลอดเลือดเปราะแตกง่ายท าการทดสอบทูร์นิเก ้
(Tourniquet test )หห้ผลบวกไดต้ั้งแต่ 2–3 วนัแรกร่ว่กบั่ีจุดเลือดออกเล็ก ๆ กระจายอยู่ตา่แขน 
ขา ล าตัว รักแร้ อาจ่ีเลือดก าเดาหรือเลือดออกตา่ไรฟัน รายท่ีรุนแรงอาจ่ีอาเจียนและถ่าย
อุจจาระเป็นเลือดซ่ึง่กัจะเป็นสีด า (Melena) ่ีอาการเลือดออกหนระบบเดินอาหาร  

2. ระยะวิกฤต/ช็อก (Critical phaseหรือLeakage phase) เป็นระยะท่ี่ีการร่ัวของ
พลาส่าโดยระยะร่ัวจะประ่าณ 24–48 ชัว่โ่งประ่าณ 1 หน 3 ของผูป่้วยไขเ้ลือดออก จะ่ีอาการ
รุนแรง่ีภาวการณ์ไหลเวียนล้่เหลวเกิดข้ึน เน่ืองจาก่ีการร่ัวของพลาส่าไปยงัช่องปอด                 
ช่องทอ้ง่าก ซ่ึงส่วนหหญ่จะเกิดข้ึนพร้อ่ ๆ กบัการ่ีไขล้ดลงอยา่งรวดเร็ว ภาวะช็อกจึงข้ึนอยูก่บั
ระยะเวลาท่ี่ีไขอ้าจเกิดไดต้ั้งแต่วนัท่ี 3 (กรณี่ีไข ้2 วนั) หรือเกิดวนัท่ี 8 (กรณี่ีไข ้7 วนั) ผูป่้วย            
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จะ่ีอาการทรุดลง จะเร่ิ่่ีอาการกระสับกระส่าย ่ือเท้าเย็น ชีพจรเบาเร็ว ควา่ดันโลหิต
เปล่ียนแปลง 

ตรวจพบผลต่างควา่ดนัช่วงหวัหจบีบและคลาย (Pulse pressure) แคบเท่ากบัหรือนอ้ย
กว่า 20 ่ิลลิเ่ตรปรอท (ค่าปกติ 30-40 ่่.ปรอท)โดย่ีควา่ดันเลือดหนขณะท่ีหัวหจคลายตวั 
(Diastolic) เพิ่่ข้ึนเล็กน้อย (BP 110/90 , 100/80   ่ิลลิเ่ตรปรอท) ผูป่้วยไขเ้ลือดออกท่ีอยูห่นภาวะ
ช็อก ส่วนหหญ่จะ่ีสติดี พูดรู้เร่ือง อาจบ่นกระหายน ้ าบางรายอาจ่ีอาการปวดทอ้งอย่างกะทนัหัน
ก่อนเขา้สู่ภาวะช็อกซ่ึงบางคร้ังอาจท าหห้วินิจฉยัโรคผิดเป็นภาวะทางศลัยกรร่ ภาวะช็อกท่ีเกิดข้ึน
จะ่ีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ถา้ไ่่ไดรั้บการรักษาผูป่้วยจะ่ีอาการทรุดลง รอบปากเขียวผิวสี
่่วง ๆ ตวัเย็นชืดจบัชีพจรและ/หรือภาวะช็อกรุนแรงถึงขั้นจบัชีพจรและวดัควา่ดนัไ่่ได ้(Profound 
shock) ภาวะรู้สติเปล่ียนไปจะเสียชีวติภายหน 12–24 ชัว่โ่ง หลงัเร่ิ่่ีภาวะช็อก ถา้ผูป่้วยไดรั้บการ
รักษาอยา่งทนัท่วงทีและถูกตอ้งก่อนท่ีจะเขา้ สู่ระยะ ภาวะช็อกรุนแรงถึงขั้นจบัชีพจรและวดัควา่
ดันไ่่ได้  (Profound shock) ส่วนหหญ่จะฟ้ืนตวัได้อย่างรวดเร็วหนรายท่ีไ่่รุนแรง  เ่่ือไข้ลดลง 
ผูป่้วยอาจจะ่ี่ือเทา้เยน็เล็กนอ้ย  ร่ว่กบั่ีการเปล่ียนแปลงของชีพจรและควา่ดนัโลหิตซ่ึงเป็นผล
จากการเปล่ียนแปลงหนระบบการไหลเวียนของเลือด เน่ืองจาก่ีการร่ัวของพลาส่าออกไป แต่ร่ัว
ไ่่่าก จึงไ่่ท าหห้เกิดภาวะช็อก  เ่่ือหห้การรักษาหนช่วงระยะสั้ น ๆ ผูป่้วยจะดีข้ึนอย่างรวดเร็ว 
(ส านกัโรคติดต่อน าโดยแ่ลง, 2558) 

3. ระยะฟ้ืนตวั (Recovery or Convalescent Phase) ระยะฟ้ืนตวัจะค่อนขา้งเร็วหนผูป่้วย
ท่ีไ่่่ีภาวะช็อกเ่่ือไขล้ดส่วนหหญ่ก็จะดีข้ึนส่วนผูป่้วยท่ี่ีภาวะช็อกถึงแ่จ้ะ่ีควา่รุนแรงถึงขั้น
จบัชีพจรและวดัควา่ดันไ่่ได้ (Profound shock) ถ้าได้รับการรักษาอย่างถูกตอ้งก่อนท่ีจะเข้าสู่
ระยะฟ้ืนตวั (Irreversible) ผูป่้วยจะฟ้ืนตวัอย่างรวดเร็ว เ่่ือไ่่่ีการร่ัวของพลาส่าควา่เข้่ ขน้
ของเลือด (Hematocrit) จะลง่าคงท่ีและชีพจรจะช้าลงและแรงข้ึนควา่ดนัโลหิตปกติ ่ีผลต่าง
ควา่ดนัช่วงหัวหจบีบและคลายกวา้ง (Pulse pressure) จ  านวนปัสสาวะจะเพิ่่่ากข้ึน (Diuresis) 
ผูป่้วยจะ่ีควา่อยากรับประทานอาหาร ระยะฟ้ืนตวัน้ีจะหชเ้วลาประ่าณ 2–3 วนั ผูป่้วยจะ่ีอาการ
ดีข้ึนอย่างชัดเจนถึงแ่จ้ะยงัตรวจ พบน ้ าหนช่องปอด/ช่องท้อง หนระยะน้ีอาจตรวจพบชีพจรช้า 
(Bradycardia) อาจ่ีวงกล่เล็ก ๆ สีขาวของผิวหนังปกติท่า่กลางผื่นสีแดง (Confluent petechial 
rash) ซ่ึ งพบหนผู ้ป่ วยไข้เดงก่ีได้เช่น เดียวกันระยะทั้ งห่ดของไข้เลือดออก เดงก่ี ท่ีไ่่ ่ี
ภาวะแทรกซอ้นประ่าณ 7-10 วนั  
  การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก  

ปัจจุบนัยงัไ่่่ียาตา้นไวรัส ส าหรับหชห้นการรักษาโรคไขเ้ลือดออก การรักษาเป็นการ
ประคบัประคองตา่อาการ ซ่ึงแพทย ์ผูรั้กษาจะตอ้ง่ีควา่เขา้หจธรร่ชาติของโรคและหห้การดูแล
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ผู ้ป่วยอย่างหกล้ชิดต้อง่ีการดูแลด้านการพยาบาล (Nursing care) ท่ีดีตลอดระยะเวลาวิกฤต
ประ่าณ 24-48 ชัว่โ่งท่ี่ีการร่ัวของพลาส่า  
 การดูแลรักษาผูป่้วยหนระยะไขสู้งบางรายอาจ่ีอาการชักได้ถ้าไขสู้ง่ากโดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งเด็กท่ี่ีประวติัเคยชกั หรือหนเด็กอายุนอ้ยกวา่ 6 เดือน หากจ าเป็นตอ้งหห้ยาลดไข ้ควรหชย้า
พาราเซตา่อล ห้า่หชย้าแอสไพริน ซ่ึงจะท าหห้เกล็ดเลือดเสียการท างานและระคายเคืองกระเพาะ
อาหาร ท าหห้เลือดออกไดง่้ายข้ึน ควรหห้ยาลดไขเ้ฉพาะเ่่ือเวลา่ีไขสู้งเกิน 39 องศาเซลเซียสหาก
หห้ยาลดไขแ้ลว้ไขไ้่่ลด หหเ้ช็ดตวัดว้ยน ้ าอุ่นหรือน ้ าธรร่ดาหนเด็กโตหรือผูห้หญ่อาจหห้อาบน ้าอุ่น
และควรหหผู้ป่้วยทานอาหารอ่อน ยอ่ยง่าย ถา้เบ่ืออาหารหรือรับประทานอาหารไดน้อ้ยลง หห้ด่ื่ น ้ า
ผลไ่ห้รือน ้าเกลือแร่ แทนน ้ าเปล่า ถา้ผูป่้วยอาเจียน่ากหหจิ้บน ้ าเกลือแร่ คร้ังละนอ้ย ๆ บ่อย ๆ ควร
งดรับประทานอาหารหรือน ้ าท่ี่ีสีแดง น ้ าตาล ด า ถา้ผูป่้วยยงัด่ื่น ้ าไดแ้ละไ่่่ีอาการแสดงของ
ภาวะของการขาดน ้าไ่่จ  าเป็นตอ้งหห้การหห้สารเหลวทางเส้นเลือดด า (IV fluid) แต่จะตอ้งติดตา่ดู
อาการผูป่้วยอย่างหกลชิ้ดเพื่อจะได้ตรวจพบและป้องกนัภาวะช็อกซ่ึง่กัจะเกิดพร้อ่กบัไขล้ดลง
ประ่าณตั้งแต่วนัท่ี 3 ของการป่วยทั้งน้ีแลว้แต่ระยะเวลาท่ีเป็นไข ้ถา้ไข ้7วนัก็อาจช็อกวนัท่ี 8 ภาวะ
ช็อก ซ่ึงควรรีบน าผู ้ป่วยส่งโรงพยาบาลทันทีท่ี่ีอาการเหล่าน้ี คือ ผู ้ป่วย่ีอาการเบ่ืออาหาร                      
ไ่่รับประทานอาหารหรือด่ื่น ้ าหรือ่ีอาการถ่ายปัสสาวะน้อยลง ปวดท้องอย่างกะทันหัน 
กระสับกระส่าย ่ือเทา้เยน็  

สรุปได้ว่า โรคไข้เลือดออก ห่ายถึง ภาวะท่ีร่างกายได้รับเช้ือไวรัสเด็งก่ี (Dengue 
Viruses) โดย่ียุงลายบา้น และยุงลายสวนเป็นพาหะน าเช้ือ การด าเนินของโรคไขเ้ลือดออกแบ่ง
ออกเป็น3 ระยะ คือระยะไข้ ระยะวิกฤตหรือช็อก และระยะฟ้ืนตวั ลักษณะทางคลินิกของโรค
ไขเ้ลือดออกแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 1.Undifferentiated Fever (UF) กลุ่่อาการไวรัส 2.ไขเ้ดงกี 
(Dengue Fever) คือกลุ่่อาการไวรัส  3.ไขเ้ลือดออกเดงกี Dengue (DHF) 4.ไขเ้ดงกีท่ี่ีอาการแปลก
ออกไป (Expanded Dengue Syndrome) การรักษาโรคไขเ้ลือดออกปัจจุบนัเป็นการรักษาตา่อาการ
เท่านั้ นยงัไ่่่ียาท่ีหช้หนการรักษาเฉพาะโรคไข้เลือดออก ซ่ึงเป็นควา่รู้ทั่วไปเก่ียวกับโรค
ไขเ้ลือดออกท่ีผูว้ิจยัไดน้ าขอู้่ล่าหชห้นการช้ีหห้เห็นถึงสาเหตุ อาการและอนัตรายต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน
จากการป่วยดว้ยโรคไขเ้ลือดออกซ่ึงอาจส่งผลท าหห้เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคไขเ้ลือดอออก
ได ้แสดงหห้เห็นควา่ส าคญัท่ีตอ้งด าเนินการป้องกนัและควบคุ่โรคไขเ้ลือดออกและน าู่ลท่ีศึกษา
่าพฒันาส่ือ่ลัติ่ีเดีย เร่ืองการป้องกันโรคไข้เลือดออกส าหรับแกนสุขภาพประจ าครอบครัว                
ชนเผา่ลาหู่  
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ความรู้เร่ืองยุงลาย  
 

ยุงลายพาหะน าเช้ือโรคไขเ้ลือดออก แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ดงัน้ี (สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข, 2554)  

1. ยุงลายบ้าน (Aedes aegypti) เป็นพาหะหลักหนการน าเช้ือโรคไข้เลือดออก                    
่ีแหล่งก าเนิดอยู่หนทวีปแอฟริกาและแพร่พนัธ์ุไปยงัประเทศต่าง ๆ โดยติดไปกบัพาหนะหนการ
ขนส่งท่ีหช้หนการค่นาค่ ทางบก ทางอากาศโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางเรือส าหรับการแพร่พนัธ์ุของ
ยงุลายประเทศไทย ยงัไ่่ทราบแน่นอนวา่ยงุลายเขา้่าแพร่พนัธ์ุตั้งแต่เ่่ือหด แต่่ีรายงานปรากฏหน
วารสารวิทยาศาสตร์เก่ียวกบัการพบยุงลายหนประเทศไทยเป็นคร้ังแรกเ่่ือ ปี พ.ศ. 2450 โดยเขา้หจ
ว่าหนระยะตน้ๆ ยุงลายจะแพร่พนัธ์ุอยู่เฉพาะเ่ืองหหญ่ จากการศึกษาท่ีดอยปุย จงัหวดัเชียงหห่่
พบว่าจะไ่่พบยุงลายบ้านท่ีระดับควา่สูง 1,000 ฟุต จากระดับน ้ าทะเล ต่างจากยุงลายสวนซ่ึง
สา่ารถพบได้ทุกระดับควา่สูง แ่้กระทั่งบนยอดเขาสูง 6,000 ฟุต (ส่เกียรติ บุญญะบัญชา. 
2535) 

2. ยุ งล ายส วน  (Aedes albopictus) ยุ งล ายส วน เป็ น พ าห ะรองหน ก ารน า เช้ื อ                       
โรคไข้เลือดออกยุงลายสวน ่ี ถ่ินก าเนิดหนแถบเขตป่าร้อนช้ืน (Tropical forest) แถบเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงหต้หน หู่่เกาะทางตะวนัตกของ่หาสุ่ทรแปซิฟิกและแถบ่หาสุ่ทรอินเดีย 
(Indian Ocean) (Belkin, J. N, 1962) และเป็นยุงประจ าถ่ินของประเทศไทย่าเป็นระยะเวลานาน 
จากนั้นเร่ิ่ส ารวจพบวา่ยงุชนิด น้ีไดก้ระจายไปหนพื้นท่ีเขตอบอุ่นหนทวปีเอเชีย (WHO, 1990) 

3. วงจรชีวิต ยุงลายพาหะน าเช้ือโรคไข้เลือด  ยุงลาย่ีวงจรชีวิตออกแบ่งเป็น                 
4 ระยะ (สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สาธารณสุข, 2554) ดงัน้ี 
 ระยะที ่1 ระยะไข่ (Egg) ลกัษณะของไข่ยงุลายบา้นและยงุลายสวนจะคลา้ยกนั่ากจน
ไ่่สา่ารถแยกชนิดได ้่ีลกัษณะคล้ายกบัซิการ์ ด้านยาววดัไดป้ระ่าณ 609 ไ่ครอน ดา้นกวา้ง
ประ่าณ 192 ไ่ครอน (Linley, J. R. &G. Clark, 1989) ส่วนปลายดา้นหน้าของไข่ค่อนขา้งกล่่นและ
เรียวยาว่าทางดา้นทา้ยไข่ท่ีวางหห่่ๆจะ่ีสีขาว เปลือกน่ิ่ สีจะเข้่ ข้ึน หนเวลาต่อ่าและเปลือกไข่
จะแข็งข้ึนภายหน 24 ชัว่โ่ง โดยทัว่ไปไข่ของยงุลายยงัเจริญเติบโตไ่่ส่บูรณ์เต็่ท่ีตอ้งหชเ้วลาสัก
ระยะ ก่อนท่ียุงเพศเ่ียจะวางไข่ก็จะปล่อยสเปิร์่ ท่ีเก็บไวห้นถุง เก็บสเปิร์่เขา้ไปตา่ท่อน าไข่และ
เขา้ไปภายหนไข่ท่ีไดรั้บการพฒันาการเจริญการเติบโต ขณะท่ีวางไข่ลงหนแหล่งเพาะพนัธ์ุก็จะเกิด
ขบวนการแบ่งเซลล์ (Karyogeny) และเร่ิ่ขบวนการพฒันาการเจริญไปเป็นตวัอ่อนท่ีส่บูรณ์การ
เปล่ียนแปลงสภาพของตวัอ่อนภายหนไข่จะเกิดข้ึนระหว่างการผส่ท่ีอยูภ่ายหนไข่จนถึงระยะการ
ฟักเป็นตวัอ่อน ดงันั้นยุงลายจึงวางไข่เป็นแนวเหนือระดบัน ้ าเล็กน้อยโดยประ่าณ 1 เซนติเ่ตร 
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เพื่อหห้ไข่ท่ีอยูห่นระยะท่ี่ีการพฒันาควา่ส่บูรณ์ไดรั้บควา่ช้ืน จนกระทัง่ไข่ค่อย ๆ แหง้ ซ่ึงไข่ท่ี
แห้งและภายหน่ีตวัอ่อนท่ีไดรั้บการพฒันาอย่างส่บรูณ์เต็่ท่ีจึงพร้อ่ท่ีจะฟักได้ทนัทีเ่่ือ่ีน ้ า
ท่ว่ถึง ลักษณะการวางไข่ของยุงลายจะวางไข่ฟองเด่ียว ๆ อยู่กันเป็นกลุ่่ยุงเพศเ่ียจะวางไข่               
คร้ังละประ่าณ 100 ฟอง ยงุลาย จะวางไข่่ากนอ้ยเป็นจงัหวะหน 24 ชัว่โ่งโดยอาศยัจงัหวะท่ีแสง
ลดนอ้ยลงหนช่วงตอนเยน็ 

ระยะที่ 2 ระยะลูกน ้า (Larva) ลูกน ้ ายุงลายบ้านและลูกน ้ ายุงลายสวน่ีลักษณะท่ี
คลา้ยคลึงกนั่าก ไ่่สา่ารถแยกไดด้ว้ยตาเปล่า ตอ้งอาศยักลอ้ง ( Stereo compound) หนการจ าแนก
่ีลกัษณะเรียวยาว ่ีส่วนหัวท่ีเล็กกว่าส่วนอก ส่วนทอ้งยาวเรียว่ีปลอ้ง 10 ปลอ้ง ส่วนปลายของ
ปลอ้งทอ้ง จะ่ีท่อส าหรับหชห้ายหจ (Siphon) การจ าแนกชนิดของลูกน ้ายงุลายทั้งสองชนิดจะอาศยั
ควา่แตกต่างของจ านวนเส้นขน (Ventral brush or seta) บริเวณส่วนปลายของปล้องท้องปล้อง
สุดทา้ย โดยลูกน ้ ายุงลายบา้น จะ่ีกระจุกขนยาว ส่วนยุงลายสวนจะ่ีกระจุกขนสั้นและลกัษณะ
ของหนา่แหล่บน (Comb scale) ท่ีบริเวณปลอ้งทอ้งส่วนทา้ย ลูกน ้ ายุงลายบา้นจะ่ีหนา่แหล่
แยกเป็นแฉก ส่วนหนยุงลายสวนจะไ่่แยกเป็นแฉกระยะท่ีเป็นลูกน ้ าจะหช้เวลาประ่าณ 6-8 วนั 
อาจ่ากหรือน้อยกว่าซ่ึงข้ึนอยู่กบัอุณหภู่ิ อาหาร และควา่หนาแน่นของลูกน ้ าภายหนภาชนะ            
นั้น ๆ ลูกน ้ ายุงลายจะหชท้่อหายหจ (Siphon) ท่ี่ีลกัษณะเรียวยาวเกาะท าุ่่กบัผิวน ้ าโดยท่ีล าตวัตั้ง
เกือบตรงกบัผิวน ้ า ลูกน ้ ายุงลายเคล่ือนไหวอยา่งว่องไว ลกัษณะการวา่ยน ้ าคลา้ยกบัการเล้ือยของงู 
ไ่่ชอบแสงสวา่ง อาหารของลูกน ้ าจะเป็นอินทรียส์ารและอาหารอ่ืน ๆ ท่ี่ีอยูห่นภาชนะนั้น ๆ เช่น 
ตะไคร่น ้ า เศษอาหารท่ีหล่นลงไป   แบคทีเรียและพวกสัตวเ์ซลล์เดียวหรือสัตวท่ี์่ีขนาดเล็ก  ๆ ท่ี
อาศยัอยูห่นน ้า 

ระยะที่ 3 ระยะดักแด้ ตัวโม่ง (Pupa) หลังจาการลอกคราบของลูกน ้ ายุงลายคร้ังท่ี 4                 
จะเขา้สู่ระยะดกัแด ้หรือท่ีเรียกว่า “ตวัโ่่ง” ่ีลกัษณะคลา้ยกบัเลขหน่ึงไทย โดยท่ีส่วนหัวติดกบั
ส่วนอก ่องเห็นชดัเจน ตรงส่วนหัวจะ่ีท่อหายหจสีเข้่  ลกัษณะคลา้ยแตร (Trumpet) ดกัแด ้่กั
เกาะน่ิงกบัผิวน ้ าเพื่อรับเอา ออกชิเจนจากอากาศ โดยหช้ท่อหายหจและส่วนหลงับริเวณทอ้งปลอ้ง
แรก เกาะกบัผวิน ้ าโดยท่ีส่วนอกไ่่แตะกบัผิวน ้ าจึงท าหห้เกิดเป็นช่องวา่งระหวา่งส่วนอกและผวิน ้ า
หนระยะการเจริญเติบโตน้ีจะไ่่กินอาหาร และเคล่ือนไหวน้อย แต่เ่่ือถูกรบกวนจะด าด่ิงลงได ้             
ผวิน ้าไดอ้ยา่งรวดเร็ว และกลบัข้ึน่าบนผวิน ้า อีกคร้ังหนเวลาอนัสั้น ระยะดกัแดป้ระ่าณ 1-2 วนั 

ระยะที ่4 ระยะตัวเต็มวยั (Adult) ยุงลาย่ีโครงสร้างท่ีเป็นผนงัแข็งปกคลุ่อยูภ่ายนอก 
(Exoskeleton) ผนงัเซลดา้นนอกสุดท่ี่ีลกัษณะแขง็ เรียกวา่ Cuticle ซ่ึงเป็นส่วนท่ีท าหหค้งรูปร่างอยู่
ได ้ลกัษณะโครงสร้างภายนอกของแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ่องเห็นชดัเจน คือ ส่วนหัว ส่วนอกและ
ส่วนทอ้ง ตวัเต็่วยั่ีขนาดล าตวัยาวประ่าณ 4-6 ่ิลลิเ่ตร ่ีเกล็ดสีด าสลบัขาวตา่ล าตวัรว่ทั้ง
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ส่วนหัวและส่วนอกด้วย่ีขา 3 คู่ (6 ขา) อยู่ท่ีส่วนอก ขา่ีสีด า สลับขาวเป็นปล้อง ๆ ท่ีขาหลัง
บริเวณปลายปลอ้งสุดทา้ย่ีสีขาวตลอด ่ีปีกท่ีเห็นไดช้ดัเจน 1 คู่อยูบ่ริเวณส่วนอกลกัษณะของปีก
บางหส ่ีเกล็ดเล็ก ๆ บนเส้นปีก ลกัษณะของเกล็ดแคบและยาว บนขอบหลงัของปีก่ีเกล็ดเล็ก ๆ 
เป็นชายครุย นอกจากน้ียงั่ีอวยัวะท่ีท าหน้าท่ีเก่ียวกบัการทรงตวั (Halters) 1 คู่ อยูห่กลก้บัปีก่ีปากยาว 
ลกัษณะปากเป็นแบบแทงดูด เส้นหนวดประกอบด้วยปลอ้งสั้ น ๆ 14-15 ปล้องท่ีรอยต่อระหว่าง
ปลอ้ง่ีขนข้ึนอยูโ่ดยรอบ ลกัษณะของขนท่ีหนวดยุงลาย สา่ารถหชจ้  าแนกเพศของยุงได ้ยุงเพศผู ้
เส้นขนเหล่าน้ีค่อนขา้งยาวหช้รับคล่ืนเสียงท่ีเกิดจากการขยบัปีกของยุงตวัเ่ีย ่องดูคลา้ยพู่ขนนก 
ส่วนหนยงุเพศเ่ียเส้นขนท่ีรอยต่อระหวา่งปลอ้งจะสั้นกวา่และ่ีจ านวนนอ้ยกวา่ เรียกวา่หนวดแบบ
เส้นดา้ย แ่ว้า่ตวัเต็่วยัของยุงลายทั้งสองชนิด ่ีขนาดและสีท่ีไ่่แตกต่างกนั่ากนกั ยุงลายแต่ละ
ชนิดจะ่ีลกัษณะเด่น ๆ ท่ีแตกต่างกนัท่ีสา่ารถจ าแนกชนิดดว้ยลกัษณะภายนอกไดด้ว้ยตาเปล่าคือ 
ตวัเต็่วยัของยุงลายบา้น ่ีปลอ้งทอ้งและขาสีขาวสลบัด าท่ีตรงส่วนอกดา้นหลงัจะ่ีเกล็ดขนสีขาว
เรียงกนัคลา้ยกบัรูปเคียว 2 อนั ซ่ึงต่างจากยุงลายสวน่ีลกัษณะท่ีเด่นชดัคือ ่องเห็นสีด าสลบัแถบ 
สีขาวได้เห็นชัดเจนกว่ายุงลายบ้าน โดยเฉพาะบริเวณด้านขา้งของล าตวัและส่วนขาจะ่ีแถบด า 
สลบัขาวชดัเจน บนสันอกดา้นหลงัจะสังเกตเห็นแท่งขีดตรงขนาดหหญ่สีขาวชดัเจน 

ชีวนิสัยของยุงลาย  
ชีวนิสัยหรือพฤติกรร่ของยุงลายเป็นปัจจยัส าคญัหนการระบาดของโรคไขเ้ลือดออก

โดยเฉพาะยุงลายท่ี่ีเช้ือท่ี่ีพฤติกรร่การออกหากินท่ี่ีควา่สั่พนัธ์หรือสอดคลอ้งกบัช่วงเวลา
หนการท า กิจกรร่ของคน  ท าหห้เกิดการสั่ผสัระหว่างคนกับยุง (Man-mosquito contact) ซ่ึง
โอกาสท่ีจะเกิดการแพร่ระบาดของโรคก็จะ่ากข้ึนโดยทัว่ไปยุงลายออกหากินหนเวลากลางวนั
ยุงลายก็อาจออกหากินเลือดหนเวลาพลบค ่ าหรือกลางคืนหากบริเวณนั้ น่ีแสงสว่างเพียงพอ  
ช่วงเวลาท่ีพบยุงลายได้่ ากท่ีสุด่ี 2 ช่วงหนเวลาเชา้และหนเวลาบ่ายถึงเยน็ ระบุวา่ช่วงเวลาท่ียุงลาย
ออกหากิน่ากท่ีสุด คือ 09.00-11.00 นาฬิกา และ 13.00-14.30 นาฬิกา พฤติกรร่การกดัของยงุลาย
บา้นและยุงลายสวนท่ีกรุงเทพ่หานคร พบวา่จะกดัหนเวลากลางวนั ช่วงเวลาท่ี่ีการกดั่าก ไดแ้ก่ 
09.00-10.00 นาฬิกา และ16.00-17.00 นาฬิกา เป็นช่วงเวลาท่ีเข้ากัดหกล้เคียงกันซ่ึงสั่พันธ์กับ
พฤติกรร่การกัดของยุงลาย ท่ีจงัหวดัสงขลาและสตูล พบว่า ยุงลายสวนเพศเ่ียหนพื้นท่ีสวน
ยางพารา เขา้กดัคน่ากท่ีสุดหนช่วงเวลา 06.00-07.00 นาฬิกาและสูงสุดอีกคร้ังเ่่ือเวลา 17.00-18.00 
นาฬิกาหน ซ่ึงต่างจากผลการศึกษาหนสวนผลไ่ ้ท่ีพบว่ายุงลายสวนเขา้กดั่ากท่ีสุดเวลา 06.00-
11.00 นาฬิกา และลดลงเร่ือยจนถึงช่วงพลบค ่า (ส านกัโรคติดต่อน าโดยแ่ลง, 2552) ยุงลายทั้งสอง
ชนิดจะกดัเหยือ่ทั้งหนและนอกบา้นแตกต่างกนั ยงุลายบา้นชอบกดัคนหนบา้น ส่วนยงุลายสวนชอบ
กดัคนนอกบา้น ่ีเพียงส่วนนอ้ยท่ีเขา้่ากดัคนหนบา้น ยงุลายไ่่ชอบแสงแดดและล่แรง ดงันั้นจึง
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ออกหากินไ่่ไกลจากแหล่งเพาะพนัธ์ุโดยทัว่ไป่กับินไปคร้ังละไ่่เกิน 50 เ่ตร ยุงลายจะชุกชุ่
่ากหนฤดูฝน ช่วงหลงัฝนตกชุก เพราะอุณหภู่ิและควา่ช้ืนเห่าะแก่การแพร่พนัธ์ุ จะพบยุงลาย
ลดลงเล็กนอ้ย หนฤดูอ่ืน ๆ แหล่งเกาะพกัของยงุลายบา้นจะอยูภ่ายหนบา้น จากการศึกษาแหล่งเกาะ
พกัของยุงลายหนบา้นเรือนพบวา่ยงุเพศเ่ีย ร้อยละ 90 ชอบเกาะพกัตา่ส่ิงหอ้ยแขวนต่าง ๆ หนบา้น 
่ีเพียงร้อยละ 10 เท่านั้น ท่ีพบเกาะพกัอยู่ตา่ขา้งฝาบา้น จากการศึกษาแหล่งเกาะพกัของยุงลาย
ภายหนบา้นเรือนท่ีจงัหวดัระยอง (ส่เกียรติ บุญญะบญัชา,2535) พบว่า ยุงลายเกาะพกัตา่เส้ือผา้
ห้อยแขวนร้อยละ 66.5 เกาะตาุ่่ง้และเชือกุ่ง้ร้อยละ 15.7 ส่ิงห้อยแขวนอ่ืน ๆ ร้อยละ 15.3 และ
พบเพียงร้อยละ 2.5 ท่ีเกาะพกัตา่ขา้งฝา ส่วนยุงลายสวนจะเกาะพกันอกบา้นเป็นส่วนหหญ่ ่กัพบ
หนบริเวณรอบ ๆ บา้น ตา่พุ่่ไ่เ้ต้ีย ตน้หญา้ ท่ีซ่ึงไ่่่ีแสงแดดและ่ีควา่ช้ืนจากการศึกษาหน
ประเทศ่าเลเซียพบว่ายุงลายสวน่ีแหล่งเกาะพกัส่วนหหญ่อยู่นอกบ้าน ซ่ึงบริเวณนั้นเป็นท่ีท่ี
สะอาด และ่กัเกาะพกัหนบริเวณสวนยาง ส่วนหนประเทศจีน พบว่า ยุงชนิดน้ีจะเกาะพกัตาุ่่ง้              
หนครัว หอ้งวาดภาพ ตา่คอกหู่ และหญา้หรือวชัพืชท่ีอยูต่า่ทอ้งทุ่ง  
 แหล่งเพาะพนัธ์ุของยุงลาย  

ยงุลายจะวางไข่ตา่ภาชนะขงัน ้ า ท่ี่ีน ้ าน่ิงและหส น ้ าฝน่กัเป็นน ้ าท่ียุงลายชอบวางไข่
่ากท่ีสุด ดงันั้น แหล่งเพาะพนัธ์ุของยุงลาย จะเป็นภาชนะท่ีสา่ารถขงัน ้ าไดทุ้กชนิด ไ่่วา่จะเป็น
ภาชนะน ้ าขงัท่ี่นุษยส์ร้างข้ึนและภาชนะธรร่ชาติ และแ่ว้า่จะเป็นภาชนะท่ี่ี น ้าขงัเพียงเล็กนอ้ย
ก็ตา่ ยุงลายก็สา่ารถวางไข่ได ้ซ่ึงน ้ าท่ียุงลายชอบและเห่าะส าหรับการวางไข่ คือบริเวณน ้ าท่ีหส 
น่ิงและไ่่เน่าเสีย ยุงลายจะวางไข่ติดแน่นกับพื้นผิวของภาชนะบริเวณท่ีอยู่หนระดับเหนือน ้ า
เล็กนอ้ยโดยเฉพาะพื้นผวิภาชนะท่ี่ีลกัษณะขรุขระไข่ของยงุลายจะติดแน่นและสา่ารถทนทานอยู่
ไดน้าน เ่่ือ่ีน ้าท่ว่ถึงก็จะสา่ารถฟักเป็นตวัอ่อนไดห้นเวลาอนัรวดเร็ว 

1. แหล่งเพาะพันธ์ุ ยุงลายบ้าน ส่วนหหญ่พบภายหนบา้น และบริเวณรอบ ๆ หกลบ้า้น 
จากการส ารวจแหล่งเพาะพนัธ์ุของยุงลายชนิดน้ีพบว่าร้อยละ 64.52 เป็นภาชนะเก็บขงัน ้ าท่ีอยู่
ภายหนบา้นและร้อยละ 35.53 เป็นภาชนะเก็บขงัน ้ าท่ีอยู่นอกบา้น นอกจากโอ่งน ้ าแลว้ยงั่ีภาชนะ
อ่ืน ๆ ถังซีเ่นต์หส่น ้ าบ่อคอนกรีตหนห้องน ้ า จานรองกัน่ด ตุ่่น ้ ากิน น ้ าหช้ ท่ีรองน ้ าทิ้งหต ้                        
กระถางตน้ไ่ ้ 

2. แหล่งเพาะพนัธ์ุยุงลายสวน พบหนบริเวณนอกบา้นท่ีไกลออกไปจากตวับา้น บริเวณ
ท่ี่ี ต้นไ่้ ่ีร่่เงา ไ่่่ีแสงแดดส่อง และ่ีควา่ช้ืน อย่างเช่น บริเวณท่ีเป็นสวน ยุงลายสวน
สา่ารถวางไข่ได้ดีหนบริเวณท่ี่ีน ้ าขังเพียงเล็กน้อย โดยเฉพาะน ้ าขงัท่ี่ีเศษหบไ่้ปะปน เช่น 
กระถางปลูกตน้ไ่ท่ี้่ีน ้ าขงั ถ้วยรองน ้ ายางหนสวนยาง รอยแตกตา่ซอกหิน โพรงตน้ไ่ ้รูตา่
ตน้ไ่ ้เช่น รูของสัตวก์ดัแทะ พวกกระรอก รอยแตกของเปลือกไ่ ้ตน้ไผท่ี่ถูกตดั กาบดอก่ะพร้าว  
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ลูก่ะพร้าวท่ีถูกสัตวก์ดัเป็นรู กะลา่ะพร้าว หบ่ะพร้าว หบตาล หบปาล์่  กาบดอกห่าก หบไ่ร่้วง
บินพื้นดิน ดอกไ่ ้พืชท่ี่ีกาบหบขนาดหหญ่ เช่น พลบัพลึง ปาล์่ ปักษาสวรรค์ จานรองกระถาง 
แจกนัดอกไ่ ้เช่น แจกนัหส่ดอกไ่ต้า่ศาลพระภู่ิหรือตา่สุสาน พื้นคอนกรีตตา่นอกบา้นท่ี่ีน ้ า
ท่ว่ขงั รางน ้าฝน ลงัไ่เ้ก็บของ  

สรุปได้ว่า ยุงลายบา้นและยุงลายสวนเป็นพาหนะน าโรคไขเ้ลือดออก ซ่ึงยุงลายบ้าน
เป็นพาหะหลกัหนการเกิดโรคไขเ้ลือดออก และยุงทั้งสองชนิด่ีแหล่งเพาะพนัธ์ท่ีแตกต่างกนัระยะ
การเจริญเติบโตของยุงลายแบ่งเป็น 4 ระยะ ไดแ้ก่ ไข่ (Egg), ลูกน ้ า (Larva), ตวัโ่่ง (Pupa) และตวั
เต็่วยั (Adult) แต่ละระยะรูปร่างและอายุแตกต่างกนั ซ่ึงผูท้  าการวิจยัได้น าข้อู่ล ่าหช้หนการ
พฒันาเป็นเน้ือหาส่ือ่ลัติ่ีเดียเร่ืองการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก ส าหรับแกนน าสุขภาพประจ า
ครอบครัวชนเผา่ลาหู่ ต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงหห่่ 

 
การป้องกนัและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
 

การป้องกนัไม่ให้คนถูกยุงกดั   
การนอนหนุ่ง้ หรือห้องท่ี่ีุ่ง้ลวด อาบน ้า ช าระร่างกาย หห้สะอาด ไ่่อยูห่นุ่่่ืดและ

่ีแสงสวา่งนอ้ย จุดยากนัยงุ หรือหชย้าทากนัยงุ สว่หส่เส้ือผา้หห้่ ิดชิด   
การควบคุมยุงลายพาหะน าโรคไข้เลือดออก  อาจแบ่งเป็น 3 วธีิ คือ 

 วธีิทางกายภาพ (Physical control)   
1. การจดัการทางดา้นสภาพแวดลอ้่ เพื่อการควบคุ่ยงุพาหะน าโรคไขเ้ลือดออก ไดแ้ก่

แหล่งเพาะพนัธ์ุหนภาชนะและแหล่งเพาะพนัธ์ุหนภาชนะเศษวสัดุท่ีไ่่หชแ้ลว้  
1.1 การหชข้นัหรือกระชอนตกัลูกน ้าหนภาชนะท่ี่ีน ้าขงั 
1.2 การหชก้าลกัน ้าและระบบน ้าวน ดูดถ่ายลูกน ้าและตวัโ่่งของยงุลายออกจาก

ภาชนะท่ี่ีน ้าขงั 
1.3 การหช้ขนัดักลูกน ้ าลอยไวห้นโอ่งน ้ า หรือบ่อซีเ่นต์เก็บน ้ าท่ีปิดฝาไ่่ได้เ่่ือ

ลูกน ้ าท่ีลงไปหากินท่ีก้นโอ่งหรือกน้บ่อซีเ่นต์ลอยตวัข้ึน่าเพื่อหายหจท่ีผิวน ้ า ลูกน ้ าจะลอยตวั
ข้ึน่าบริเวณหตข้นัน ้า ซ่ึงเป็นเงา่ืดเขา้ไปหนปากกรวยและออก่าอยูห่นขนัน ้า  

1.4 การปิดปากภาชนะเก็บน ้ าดว้ยผา้ตาข่ายไนล่อน ฝาอะลู่ิเนีย่หรือวสัดุอ่ืนหดท่ี
สา่ารถปิดปากภาชนะเก็บน ้ านั้ นได้อย่าง่ิดชิดและการคว  ่าภาชนะท่ีวางนอกบ้านท่ีไ่่หช้
ประโยชน์  
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1.5 การห่ัน่เปล่ียนน ้ าทุก 7 วนั วิธีน้ีเห่าะส าหรับภาชนะเล็ก ๆ ท่ีเก็บน ้ าไ่่่าก 
เช่นแจกันดอกไ่้สด ทั้ งท่ีเป็นแจกันท่ีห้ิงบูชาพระ แจกันท่ีศาลพระภู่ิ แจกันประดับตา่โต๊ะ 
รว่ทั้งภาชนะและขวดประเภทต่าง ๆ ท่ีหช้เล้ียง ตน้พลูด่าง พลูฉลุ ออ่ทอง ไผก่วนอิ่ ฯลฯ และ
การหชก้ระดาษทิชชูหรือเศษผา้ อุดช่องวา่งระหวา่งกา้นดอกไ่ท่ี้ปากแจกนัการหส่ทรายธรร่ดาหน
จานรองกระถางตน้ไ่ห้ห้่ ีควา่ลึกประ่าณ 3 หน 4 ส่วนของจานรองกระถางตน้ไ่ ้

1.6 การหช้ผงซักฟอก หส่หนถ้วยขาตู้กับข้าวหรือจานรองกระถางต้นไ่้ปริ่าณ              
1 ชอ้นโตะ๊ต่อควา่จุน ้า 2 ลิตร 

1.7 การหช้เกลือแกง หส่หนถ้วยน ้ าขาตูก้บัขา้วหรือการหช้ข้ีผึ้ ง จาระบี น ้ า่นัเคร่ือง 
น ้า่นัเหลือหชท้ารอบขาตูก้บัขา้วทั้ง 4 เพื่อป้องกนั่ดไต่ข้ึน่าแทนการหชน้ ้าหล่อขาตู ้หรือการเติ่
น ้าเดือดจดัเทหส่หนถว้ยหล่อน ้าขาตูก้บัขา้วทุก 7 วนั  

2. การปรับปรุงเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อ่ เป็นวิธีการควบคุ่พาหะตั้งแต่ตน้และ
ได้ผลอย่างถาวร วิธีการน้ีจะส าเร็จได้ผลข้ึนอยู่กับแหล่งเพาะพนัธ์ุของยุงพาหะ ควา่ยากง่าย            
หนการด า เนินการ วิธีการท่ีหช้ได้ผล  ได้แก่ การก าจัดขยะู่ลฝอย การระบายน ้ า เพื่อลดแหล่ง
เพาะพนัธ์ุยงุ 

3. การท าสภาพแวดล้อ่หห้ไ่่ เห่าะส่ เป็นวิธีการควบคุ่ยุงพาหะโดยท าหห้
สภาพแวดลอ้่ไ่่เห่าะส่ท่ีจะเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุลูกน ้ ายุงลาย เป็นการควบคุ่ระยะสั้น ไดแ้ก่ 
การจดัการเปล่ียนแปลงระดบัและควา่เร็วของกระแสน ้ า การถากถางวชัพืชต่าง ๆ ริ่ล าธารหรือ 
การปรับสภาพกรด ด่างของน ้ าหห้่ีควา่ไ่่เห่าะส่ต่อการท่ียงุลายจะ่าวางไข่ เช่น การหชเ้กลือ
แกง น ้ าส้่สายชู ผงซักฟอก ปูนแดง น ้ าส้่ หส่หนจานรองขาตูก้บัขา้ว โดยควรหส่อย่างส่ ่าเส่อ 
และตอ้งหส่หหค้รอบคลุ่ทุกจานรองขาตูก้บัขา้ว  

4. การลดการสั่ผสัระหวา่งคน ยุงพาหะและเช้ือโรค เป็นวิธีการพื้นฐานง่าย ๆ ท่ี่ีการ
น า ่าหช้เช่น การป้องกนัตนเองจากยุงพาหะกดั โดยการหส่เส้ือผา้่ิดชิด ทาสารทาป้องกนัยุง การ
หช้ยาจุดกันยุงป้องกัน โดยหช้สารระเหยออกฤทธ์ิขบัไล่ยุง สารออกฤทธ์ิบางชนิดอาจท าหห้เกิด
อาการแพไ้ด ้หนการเลือกซ้ือควรตรวจดูสารออกฤทธ์ิอย่างละเอียดควรเลือกสารท่ี่ีอนัตรายน้อย 
เช่น สารหนกลุ่่ไพรีทรอยด ์สังเคราะห์ หรือสารสุ่นไพรเพราะค่อนขา้งปลอดภยัต่อ่นุษย ์ 

วธีิทางชีวภาพ  
1. ปลากินลูกน ้ า (Lavivorous fish) การหช้ปลากินลูกน ้ า ควบคุ่ลูกน ้ ายุงลาย เป็น

วิธีการก าจดัลูกน ้ ายุงลายท่ีง่าย ซ่ึงชนิดของปลากินลูกน ้ าท่ีหช้ เช่น ปลาหางนกยูง ปลาแก่บูเซีย 
ปลาสอด ปลาหวัตะกัว่ ปลากดั  
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2.  แบคทีเรีย (Bacteria) แบคทีเรียสา่ารถสร้างเอนไซ่์ท าลายนิวเคลียสของเซลล์
น ้ายอ่ยของลูกน ้ ายุงลาย ท าหห้เซลล์น ้ ายอ่ยแตกและ่ีรูร่ัว ดงันั้น เ่่ือเซลลร์อบท่ออาหารของลูกน ้ า
ยุงลายถูกท าลาย แบคทีเรียจึง่ีโอกาสท่ีจะซึ่ผา่นเขา้ไปหนช่องว่างของล าตวัทวีจ  านวนหนระบบ
เลือด (Bacteremia) หรือท าหห้เลือดเป็นพิษ (Septicemia)หนขณะเดียวกนั การซึ่ผา่นของของเหลว
หนระบบทางเดินอาหารและระบบเลือดท าหห้สภาวะควา่เป็นกรดเป็นด่างภายหนทางเดินอาหาร
และระบบเลือดเสียส่ดุล ซ่ึงเลือดของแ่ลงจะ่ีคุณส่บติัเป็น buffer ต ่า่าก ดงันั้นหากระดับ
ควา่เป็นกรดเป็นด่างหนเลือดเปล่ียนแปลงเพียงเล็กนอ้ย ก็จะเป็นเหตุหห้เกิดอาการอั่ พาต เน้ือเยื่อ
และอวยัวะต่าง ๆ ถูกท าลาย เกิดการสูญเสียน ้าจากเซลลแ์ละอาจรุนแรงจนท าหหลู้กน ้ายงุลายตาย  

3. รา (Fungi) ได้่ ีการศึกษาราหลายชนิด คาดวา่จะ่ีควา่สั่พนัธ์เก่ียวกบัการควบคุ่
ลูกน ้ายงุลายหนบางสภาพ บางทอ้งท่ีได ้ 

4. ไส้เดือนฝอย (Nematode) ไส้เดือนฝอย เป็นตัวเบียนของลูกน ้ าโดยตัวอ่อนของ
ไส้เดือนฝอยจะเขา้ไปอาศยัอยูภ่ายหนบริเวณส่วน อกของลูกน ้ ายงุลาย เ่่ือเจริญเติบโตไดร้ะยะหน่ึง
ก็จะไชออก่าและท าหหลู้กน ้ายงุลายตาย  

5. โปรโตซัว (Protozoa) จากการศึกษาสัตว์เซลล์เดียวหลายชนิดเพื่อน า่าเป็นตัว
ควบคุ่ลูกน ้ ายุงลาย พบว่าโปรโตซัว ่ีการขยายพนัธ์ุต ่าหนสภาพแหล่งเพาะพนัธ์ุยุงลาย และยงั
พบวา่ตอ้งหชป้ริ่าณของสปอร์สูงหนการควบคุ่ยงุลายซ่ึงไดผ้ลไ่่คุ ้่ ค่า 

6. เช้ือไวรัส (Viruses) ส่วนหหญ่เป็นกลุ่่ไวรัสท่ี่ีพิษต่อแ่ลง การหชเ้ช้ือไวรัส หนการ
ก าจดัแ่ลงจึงตอ้งศึกษาอย่างระ่ดัระวงัและตอ้งหช้ควา่ละเอียดหนการศึกษา เน่ืองจากอาจจะ่ี
ผลกระทบต่อ่นุษยส์ัตวแ์ละส่ิงแวดลอ้่ได ้

7. ลูกน ้ ายงุยกัษ ์่ีควา่สา่ารถหนการกินลูกน ้ ายุงลายไดดี้่าก ซ่ึงโดยเฉล่ียแลว้ลูกน ้ า
ยุงยกัษ์ระยะท่ี 4 หน่ึงตวัสา่ารถกินลูกน ้ ายุงลาย ระยะท่ี 1ได ้940 ตวัต่อวนั กินลูกน ้ ายุงลาย ระยะท่ี 2 
ได้ 315 ตวัต่อวนั กินลูกน ้ ายุงลาย ระยะท่ี 3 ได้ 60 ตวัต่อวนั และกินลูกน ้ ายุงลาย ระยะท่ี 4 ได้ 20 ตวั  
ต่อวนั นอกจากน้ียงัสา่ารถกินตวัโ่่งของยุงลายได้ 30 ตวัต่อวนั ขอ้ดีของการปล่อยยุงยกัษ์หน
ภาชนะท่ี่ีน ้ าขงั คือ สา่ารถกินลูกน ้ ายุงลายไดท้นัที แต่การหช้ลูกน ้ ายุงยกัษ์ควบคุ่ยุงลายหนเขต
เ่ือง จะ่ีขอ้จ ากดัคือตวัลูกน ้ายงุยกัษไ์่่สา่ารถแพร่พนัธ์ุหนเขตเ่ืองไดเ้น่ืองจากขาดแหล่งอาหาร 

วธีิทางเคมีภาพ (Chemical control) 
 การหชส้ารเค่ีรูปแบบต่าง ๆ หนการควบคุ่ยุงพาหะน าโรค สารเค่ีท่ีน า่าหชเ้ป็น สารเค่ี
ก าจดัแ่ลง (Insecticides) หนปัจจุบนั่ีการหชก้นัเป็นจ านวน่ากและถูกจดัหห้เป็น“วตัถุ่ีพิษ” ตา่
พระราชบญัญติัวตัถุ่ีพิษ พ.ศ. 2510  
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การหช้่าตรการควบคุ่โดยหช้สารเค่ีน้ีจะต้อง่ีการวางแผนอย่างรัดกุ่โดยอาศยั
ควา่รู้ทางชีวนิสัยของยงุพาหะน าเช้ือ ระบาดวทิยาของโรค ควา่เป็นพิษของสารเค่ีต่อ่นุษยแ์ละ
ราคาของสารเค่ีเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญั เน่ืองจากสารเค่ีท่ีหชอ้ยา่งปลอดภยัหนทางสาธารณสุข
นั้น่ีจ านวนไ่่่ากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารเค่ีท่ีน า่าหช้พ่นชนิด่ีฤทธ์ิตกคา้งหรือน า่าหช้
ติดต่อกนัเป็นระยะเวลายาวนาน ซ่ึงอาจท าหห้ยุงลายเกิดควา่ตา้นทานต่อสารเค่ีได้ ดงันั้นการ
ควบคุ่ยุงพาหะโดยการหช้สารเค่ี จึงต้องหช้ร่ว่กับ่าตรการอ่ืน สารเค่ีก าจดัแ่ลงแบ่งตา่
โครงสร้างและปฏิกิริยาเค่ีออกเป็น 4 กลุ่่ ดงัน้ี คือ 

กลุ่่ท่ี 1 สารประกอบไฮโดรคาร์บอนคลอรีน หรือออกาโน่คลอรีน ( Organo-chlorine) 
เป็นกลุ่่ท่ีประกอบดว้ยธาตุไฮโดรเจน (H), คาร์บอน (C), และคลอรีน (Cl) สารเค่ีกลุ่่น้ี่ีการ
สลายตัวช้าและพบว่า ่ีการสะส่อยู่ตา่ดิน น ้ า โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนร่างกายของ่นุษย์และ               
สัตว์เล้ียง สารเค่ีท่ีรู้จักกันดีและหช้กัน่ากได้แก่ ดีดีที (DDT), ดีลดริน (Dieldrin), ออลดริน 
(Aldrin), ท็อกซาฟีน (Toxaphene), คลอเดน (Chlordane), ลินเดน (Lindane), และแก่่่า เอชซีเอช 
(Gamma HCH) ปัจจุบนัประเทศไทยไ่่ไดน้ าสารเค่ีหนกลุ่่น้ี ่าหช้หนงานด้านสาธารณสุขแล้ว 
เน่ืองจาก่ีฤทธ์ิตกคา้งยาวนาน่ากและอาจ่ีบางชนิดเป็นสารก่อ่ะเร็ง  

กลุ่่ท่ี 2 สารประกอบออร์กาโนฟอสฟอรัส (Organo-phosphorus compounds) เป็นสาร 
ประกอบท่ี่ีฟอสฟอรัสเป็นตวัหลักท่ี่ีการหช้สารเค่ีกลุ่่น้ี่ากทั้งหนด้านการเกษตรและการ
สาธารณสุข สารเค่ีหนกลุ่่น้ีท่ีหช้กัน่าก ได้แก่    ่าลาไธออน (Malathion), เฟนนิโตรไธออน 
(Fenitrothion), พิริ่ิฟอสเ่ธิล (Pirimiphos methyl), และไดคลอวอส (Dichlorvos) กลไกการออกฤทธ์ิ
ของสารกลุ่่ออร์แกนโนฟอสฟอรัส คือไปยบัย ั้งการท างานของเอนไซ่์อะซิติลโคลีนเอสเทอเรส 
(Acetylcholine sterase) เ่่ือเอนไซ่ถู์กจบัดว้ยโ่เลกุลสารออร์แกนโนฟอสฟอรัส เอนไซ่์นั้นอยู่
หนรูปท่ี เรียกวา่ ฟอสโ่ลิเลทเอนไซ่ ์(Phosphorylated enzyme) ท าหห้เอนไซ่ด์งักล่าวห่ดสภาพ
ท่ีจะไปยบัย ั้งการส่งสารส่ือประสาท ผลการยบัย ั้งเอนไซ่์ชนิดน้ีท าหห้่ีการสะส่ของสารส่ือประสาท 
บริเวณรอยต่อระหวา่งเซลล์ประสาทท่ี เรียกวา่ ไซแนปส์ (Synapse) หรือระหวา่งเซลล์ประสาทกบั
กลา้่เน้ือ ส่งผลหห้กลา้่เน้ือสั่นและชักกระตุกรุนแรงท าหห้แ่ลงอั่ พาต และตายหนท่ีสุด ผูพ้่น
สารเค่ี ่ีโอกาสได้รับพิษ จากสารเค่ีหนระหว่างการพ่นได้หากไ่่สว่ชุดป้องกันสารอย่าง
เคร่งครัด 

กลุ่่ท่ี   3 สารประกอบคาร์บาเ่ท (Carbamate compounds) เป็นสารประกอบอีกกลุ่่
หน่ึงท่ีถูกน า่าหชห้นการก าจดัแ่ลง อาการเป็นพิษเกิดข้ึนไดเ้ร็วและสลายตวัเร็ว สารเค่ีกลุ่่น้ีเป็น
เอสเทอร์ของกรดคาร์บา่ิค ท่ีรู้จกักนั่าก คือ โพรพ็อกเซอร์ (Propoxur), เบนไดโอคาร์บ (Bendiocarb), 
และแลนดริน (Landrin)  
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กลไกการออกฤทธ์ิ สารกลุ่่น้ี่ีการออกฤทธ์ิหนการควบคุ่แ่ลงเห่ือนสารกลุ่่ออร์แก-
โนฟอสฟอรัส แต่่ีการตกคา้ง หนร่างกายสั้นกวา่ จึงค่อนขา้งปลอดภยั่ากกวา่ 

กลุ่่ท่ี  4 ไพรีทรอยด์สังเคราะห์ (Synthetic Pyrethroids) เป็นสารเค่ีท่ีสังเคราะห์ข้ึน
โดย่ีควา่สั่พนัธ์ตา่โครงสร้างของ Pyrethrins ซ่ึงสกดัไดจ้าก Pyrethrum (ดอกเบญจ่าศ) เป็น
สารเค่ีท่ี่ีควา่เป็นพิษต่อแ่ลงสูงแต่่ีควา่เป็นพิษต่อสัตวเ์ลือดอุ่นต ่า อย่างไรก็ตา่ สารเค่ี
กลุ่่น้ี่ีราคาแพง่ากเ่่ือเทียบกบัสารเค่ีกลุ่่อ่ืน ๆ ท่ีเป็นท่ีรู้จกัและหช้กนั่ากหนขณะน้ี ไดแ้ก่           
เดลตาเ่ธริน (Deltamethrin), เพอร์เ่ธริน (Permethrin), เรสเ่ธริน (Resmethrin), และไบโอเรส
เ่ธริน (Bioresmethrin) กลไกการออกฤทธ์ิ สารไพรีทรอยด์ หนการฆ่าแ่ลงจะเกิดข้ึนท่ีปลายประสาท
และระบบประสาทส่วนกลาง ส่วนฤทธ์ิหนการท าหห้แ่ลงสลบจะอยูบ่ริเวณปลายประสาทเท่านั้น 
นอกจากน้ีการเพิ่่ไซยาไนด์กรุ๊ปเขา้ไปหนสารไพรีทรอยด์ ช่วยหห้เพิ่่ฤทธ์ิของสารเค่ีหห้่ากข้ึน
ดว้ยสารท่ี่ีไซยาไนด์กรุ๊ป ไดแ้ก่ เดลตาเ่ธริน (Deltamethrin),ไซเพอร์เ่ทริน (Cypermethrin) และ
แล่บด์า ไซฮาโลทริน (Lambda-cyhalothrin) 

สรุปไดว้า่ การป้องกนัและควบคุ่โรคไขเ้ลือดออก ตอ้งป้องกนัไ่่หห้คนถูกยุงกดัและ
การควบคุ่ก าจดัยุงลาย ทั้ งหนระยะลูกน ้ าและตัวเต็่วยั ซ่ึงแบ่งได้ 3 วิธี คือ วิธีทางกายภาพ                 
วิธีทางชีวภาพและวิธีทางเค่ี ซ่ึงผูว้ิจยัไดห้ช้ขอู้่ล่าประยุกต์หช้หนการพฒันาส่ือ่ลัติ่ีเดียเร่ือง 
การป้องกันโรคไข้เลือดออกส าหรับแกนน าสุขภาพประจ าครอบครัวชนเผ่าลาหู่ ต าบลป่าป้อง 
อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงหห่่ เพื่อหห้แกนน าสุขภาพประจ าครอบครัวชนเผ่าลาหู่ ่ีควา่รู้
ควา่เขา้หจหนการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกเพิ่่่ากข้ึน 
  บทบาทหน้าที ่ของเทศบาลต าบลป่าป้องในการป้องกนัและควบคุมโรคไข้เลือดออก 

ข้อมูลทัว่ไปต าบลป่าป้อง  
ต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงหห่่ ่ีประชากรทั้งห่ด จ านวน 4,015 คน 

1,790 ครัวเรือน ่ีหู่่บา้นหนเขตรับผดิชอบจ านวน 8 หู่่บา้น่ี2 หู่่บา้น คือหู่่ท่ี 1 บา้นป่าตึงนอ้ย
และหู่่ท่ี 7 บ้านป่ายางงา่ ่ีชนเผ่าลาหู่ได้อพยพเข้า่าอาศัยอยู่หนเขตติดเชิงเขาตั้ งแต่ พ.ศ. 2547 
ปัจจุบนั่ีจ านวน 100 ครัวเรือน (เทศบาลต าบลป่าป้อง, 2558) 

ข้อมูลการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข   
ต าบลป่าป้อง่ีสถานพยาบาล 1 แห่ง คือโรงพยาบาลส่งเสริ่สุขภาพต าบลบา้นดวงดี                         

่ีบุคลากรทางดา้นสาธารณสุข 4 คน สังกดัโรงพยาบาลส่งเสริ่สุขภาพต าบลบา้นดวงดี จ านวน 3 คน 
และบุคลากรดา้นสาธารณสุขสังกดัเทศบาลต าบลป่าป้อง จ านวน 1 คน (เทศบาลต าบลป่าป้อง, 2558) 

 
 



23 
 

 

ข้อมูลการสถานการณ์โรคไข้เลือดออกต าบลป่าป้อง 
สถานการณ์โรคไขเ้ลือดออกต าบลป่าป้องสถานการณ์โรคไขเ้ลือดออกต าบลป่าป้องหน

ปี พ.ศ. 2556 เทศบาลต าบลป่าป้องไดรั้บรายงานผูป่้วยดว้ยโรคไขเ้ลือดออก จ านวน 52 ราย คิดเป็น
อตัราป่วย 1,359.47 ต่อแสนประชากรพบ่ีการระบาดหนกลุ่่ชนเผ่าลาหู่่ากท่ีสุด จ านวน 29 ราย 
คิดเป็นอตัราป่วย 758.16 ต่อแสนประชากร ปี พ.ศ. 2557 พบผูป่้วย จ านวน 9 ราย คิดเป็นอตัราป่วย 
225.9 ต่อแสนประชากรผูป่้วยเป็นกลุ่่ชนเผา่ลาหู่ จ  านวน 5 ราย คิดเป็นอตัราป่วย 125.50  ต่อแสน
ประชากร ปี พ.ศ. 2558 พบผูป่้วยดว้ยโรคไขเ้ลือดออกทั้งห่ด 45 ราย คิดเป็นอตัราป่วย 1,120.97                   
ต่อแสนประชากรผูป่้วยเป็นกลุ่่ชนเผ่าลาหู่ จ  านวน 10 ราย คิดเป็นอตัราป่วย 249.06 ต่อแสน
ประชากร (เทศบาลต าบลป่าป้อง, 2558)  

สรุปไดว้า่ ต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงหห่่ ่ีประชากรทั้งห่ด จ านวน 
4,015 คน 1,790 ครัวเรือน ่ีหู่่บ้านหนเขตรับผิดชอบจ านวน 8 หู่่บ้าน่ี 2 หู่่บ้าน คือหู่่ท่ี 1 
บา้นป่าตึงน้อยและหู่่ท่ี 7 บา้นป่ายางงา่ ท่ี่ีชนเผ่าลาหู่เขา้่าพกัอาศยั และจากสถานการณ์ของ
การเกิดโรคไขเ้ลือดออกพบว่า ่ีการระบาดหนชุ่ชนเผ่าลาหู่ ซ่ึงหนเขตต าบลป่าป้อง การบริการ
ด้านการแพทยแ์ละสาธารณสุข ่ีสถานพยาบาลเพียงแห่งเดียวคือ โรงพยาบาลส่งเสริ่สุขภาพ            
บา้นดวงดีและ่ีจ านวนบุคคลากรหนการด าเนินงานป้องกนัควบคุ่โรคไขเ้ลือดออก จ านวน 3 คน 
และบุคลากรดา้นสาธารณสุขสังกดัเทศบาลต าบลป่าป้อง จ านวน 1 คน ซ่ึงผูว้ิจยัไดน้ าขอู้่ล่าเป็น
ข้อู่ลหนการด าเนินการวิจยัเร่ืองการพัฒนาส่ือด้านสุขภาพเร่ืองการป้องกันโรคไข้ เลือดออก
ส าหรับแกนน าสุขภาพประจ าครอบครัวชนเผา่ลาหู่ 
  บทบาทและการด าเนินงานของเทศบาลต าบลในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  

การด าเนินงานป้องกนัและควบคุ่โรคไขเ้ลือดออกหนระดบัทอ้งถ่ินจะตอ้งไดรั้บควา่
ร่ว่่ือจากชุ่ชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานหกล้ชิดกับประชาชน่ากท่ีสุด                         
่ีการคดัเลือกตวัแทนจากชุ่ชนเขา้่าบริหารจดัการหนทอ้งถ่ิน จึงท าหห้เกิดควา่หกล้ชิด อีกทั้ง              
การบริหารจดัการไ่่ซับซ้อนและเป็นทางการ่ากเกินไป ประกอบกับการ่ีภารกิจส่วนหน่ึงท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัและระงบัโรคติดต่อจึงนบัไดว้่าเป็นองค์หลกัหนการผลกัดนัหห้ชุ่ชนดูแล
ตนเองหห้ปลอดภยัจากโรคไขเ้ลือดออก และบริหารจดัการหห้การด าเนินงานป้องกนั ควบคุ่โรค
ไขเ้ลือดออกขยายออกไปสู่ชุ่ชนไดอ้ยา่งกวา้งขวาง ครอบคลุ่ทุกพื้นท่ี่ากข้ึน (ส านกัโรคติดต่อ
น าโดยแ่ลง, 2551) โดย่ีบทบาทหนา้ท่ี ดงัน้ี 

1.  เป็นศูนย์กลางหนระดับท้องถ่ินหนการหนการบูรณาการงานกับแกนน าชุ่ชน กลุ่่
อาสาส่คัรต่าง ๆ และประชาชนหห้ช่วยกนัส ารวจและควบคุ่แหล่งเพาะพนัธ์ุยุงลายหนบา้นตนเอง 
และหนสาธารณสถานต่าง ๆ  
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2. สนับสนุนทรัพยากร ไดแ้ก่ เคร่ืองพ่นเค่ี สารเค่ีก าจดัลูกน ้ าและสารเค่ีก าจดัยุง 
ตวัเต็่ วยัและงบประ่าณหนการด าเนินการ 

3. ร่ว่เป็นคณะกรร่การจดัโครงการ/กิจกรร่พิเศษต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนั 
และควบคุ่โรคไขเ้ลือดออก 

4.  ร่ว่กิจกรร่การเผยแพร่ประชาสั่พนัธ์เก่ียวกบัโรคไขเ้ลือดออก และส่งข่าวการป่วย 
หรือสงสัยวา่่ีการป่วยดว้ยโรคไขเ้ลือดออกภายหนชุ่ชน 

5.  ร่ว่จดักิจกรร่รณรงคห์รือโครงการพิเศษต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัและควบคุ่ 
โรคไขเ้ลือดออก 

6. เป็นแกนกลางหนการจัดตั้ งกองทุนต่าง ๆ ท่ี เก่ียวกับการป้องกันและควบคุ่โรค
ไขเ้ลือดออก  

7.  ก าหนดกฎระเบียบของทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัและควบคุ่โรคไขเ้ลือดออก 
 มาตรการการด าเนินการป้องกนัและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตต าบลป่าป้อง 

่าตรการหนการด าเนินการป้องกนัและควบคุ่โรคไขเ้ลือดออกหนเขตต าบลป่าป้อง 
เทศบาลต าบลป่าป้องได้ด าเนินงานตา่แนวทางการด าเนินงานป้องกนัและควบโรคขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินของส านกัโรคติดต่อน าโดยแ่ลง กร่ควบคุ่โรค กระทรวงสาธารณสุข ดงัน้ีคือ 

1. มาตรการมาตรการการป้องกนัโรคล่วงหน้า 
1.1 รณรงค์และประชาสั่พนัธ์หห้ประชาชนท าลายแหล่งเพาะพนัธ์ลูกน ้ ายุงลาย               

ทุกสัปดาห์ หห้สุขศึกษาเร่ืองโรคไข้เลือดออกหนโรงเรียนและชุ่ชน โดยการจดัท าป้ายไวนิล
ประชาสั่พนัธ์ จดัประชุ่อบร่หหค้วา่รู้เร่ืองโรคเลือดออก 

1.2  สุ่่ส ารวจดชันี ลูกน ้ ายุงลาย และก าจดัแหล่งเพาะพนัธ์ลูกน ้ ายุงลาย โดยวิธีทาง
กายภาพ การส ารวจและท าลายแหล่งเพาะพนัธ์ลูกน ้ ายุงลายหนชุ่ชนโดย อส่.การส ารวจและ
ท าลายแหล่งเพาะพนัธ์ลูกน ้ ายุงลายหนโรงเรียนโดยนกัเรียน วิธีทางชีวภาพ โดยการจดัตั้งธนาคาร
ปลาหางนกยงูหนทุกชุ่ชน วธีิทางเค่ี โดยการหส่ทรายเท่ีฟอสก าจดัลูกน ้ายงุลาย 

1.3  เฝ้าระวงัผูป่้วยท่ี่ีไขสู้งหนพื้นท่ีพบผูป่้วย 
2. มาตรการควบคุมโรคเม่ือเกดิการระบาด 

2.1 แจง้ข่าวการเกิดโรคหนพื้นท่ี หห้ผูน้  าชุ่ชน อาสาส่คัรสาธารณสุข เครือข่ายที่
สุขภาพ ทราบเพื่อเตรีย่ควา่พร้อ่หนการควบคุ่โรค 

2.2 ท าลายแหล่งเพาะพนัธ์ลูกน ้ายงุลาย  
2.3 พน่สารเค่ี ก าจดัลูกน ้ ายุงลาย ตวัแก่ หนรัศ่ี 100 เ่ตร จากบา้นผูป่้วยตา่วงจร

ชีวติของยงุ 0, 3, 7, 14 วนั 
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2.4 การคน้หาผูป่้วยท่ี่ีอาการเขา้ไดก้บัโรคไขเ้ลือดออก 
 2.5 การด าเนินการขบัเคล่ือนประชาค่ แกไ้ขปัญหาโรคไขเ้ลือดออกหนชุ่ชน 
 สรุปได้ว่า  ่าตรการการป้องกันและควบคุ่โรคไข้เลือดออกหนเขตต าบลป่าป้อง 
ประกอบไปดว้ย 2 ่าตรการ คือ่าตรการการป้องกนัโรคล่วงหนา้และ่าตรการควบคุ่โรคเ่่ือเกิด
การระบาด ซ่ึงเป็น่าตรการท่ีผูว้จิยัไดน้ า่าเป็นขอู้่ล่าปรับหชห้นการวจิยั 
 
ส่ือมัลติมีเดีย 
 

ความหมายของมัลติมีเดีย  
่ลัติ่ีเดีย ห่ายถึง ระบบส่ือสารขอู้่ลข่าวสารหลายชนิด โดยผา่นส่ือทางคอ่พิวเตอร์         

ซ่ึงประกอบดว้ย ขอ้ควา่ ฐานขอู้่ล ตวัเลข กราฟิก ภาพเสียงและวดีีทศัน์ (Jeffcoate, 1995)  
่ลัติ่ีเดีย ห่ายถึง การหชค้อ่พิวเตอร์ส่ือควา่ห่ายโดยการผส่ผสานส่ือหลายชนิด          

เช่น ขอ้ควา่ กราฟ ภาพศิลป์ (Graphic Art) เสียง ภาพเคล่ือนไหว (Animation) และวีดีทศัน์ถา้ผูห้ช้
สา่ารถควบคุ่ส่ือเหล่าน้ีหห้แสดงออก่าตา่ตอ้งการไดร้ะบบน้ีจะเรียกวา่่ลัติ่ีเดียปฏิสั่พนัธ์ 
(Interactive Multimedia) (Vaughan, 1993)  

่ลัติ่ีเดีย ห่ายถึงโปรแกร่ซอฟต์แวร์ท่ีอาศยัคอ่พิวเตอร์เป็นส่ือหนการน าเสนอ
โปรแกร่ประยุกต์ซ่ึงรว่ถึงการน าเสนอขอ้ควา่สีสัน ภาพกราฟิก  (Graphic Images) ภาพเคล่ือนไหว 

(Animation)  เสียง (Sound) และภาพยนตร์วดิีทศัน์ (Full Motion Video)  ส่วน่ลัติ่ีเดียปฏิสั่พนัธ์ 
(Interactive Multimedia) จะเป็นโปรแกร่ประยุกต์ท่ีรับการตอบสนองจากผูห้ช้คีย์บอร์ด (Key Board) 
เ่าส์ (Mouse) หรือตวัช้ี (Pointer) (Hall, 1996) 

่ลัติ่ีเดีย ห่ายถึง การรวบรว่เทคโนโลยี หลายอยา่งเขา้ไวด้ว้ยกน เพื่อหห้เกิดควา่
ส่บูรณ์หนการออกแบบและหช้งาน ่ลัติ่ีเดียเก่ียวขอ้งกบั ส่ือและวิธีการ  5 ส่วน คือ ขอ้ควา่ (Text) 
เสียง (Sound) ภาพ (Picture) ภาพวีดิทัศน์ (Video) การปฏิสั่พันธ์ (Interaction) (่นต์ชัย เทียนทอง, 
2545) 

สรุปได้ว่า ส่ือ่ลัติ่ีเดีย ห่ายถึง การหช้คอ่พิวเตอร์ร่ว่กบัโปรแกร่ซอฟต์แวร์หน
การส่ือควา่ห่ายโดยการผส่ผสานส่ือหลายชนิด เช่น ข้อควา่ กราฟิก (Graphic) ภาพเคล่ือนไหว 
(Animation) เสียง (Sound) และวีดีทศัน์ (Video) และถ้าผูห้ช้สา่ารถท่ีจะควบคุ่ส่ือหห้น าเสนอ
ออก่าตา่ตอ้งการไดจ้ะเรียกวา่ ส่ือ่ลัติ่ีเดียปฏิสั่พนัธ์ (Interactive Multimedia) การปฏิสั่พนัธ์
ของผูห้ชส้า่ารถจะกระท าไดโ้ดยผา่นทางคียบ์อร์ด (Keyboard) เ่าส์ (Mouse) หรือตวัช้ี (Pointer)  
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การหช้ส่ือ่ัลติ่ีเดียหนลักษณะปฏิสั่พันธ์ เพื่อช่วยหห้ผูห้ช้สา่ารถเรียนรู้หรือท า
กิจกรร่รว่ถึงดูส่ือต่าง ๆ ดว้ยตนเองได้ส่ือต่าง ๆ ท่ีน า่ารว่ไวห้นส่ือ่ลัติ่ีเดีย เช่น ภาพ เสียง               
วีดีทศัน์ จะช่วยหห้เกิดควา่หลากหลายหนการหช้คอ่พิวเตอร์อนัเป็นเทคโนโลยีคอ่พิวเตอร์หน
แนวทางหห่่ท่ีท าหห้ การหชค้อ่พิวเตอร์น่าสนหจ และเร้าควา่สนหจ เพิ่่ควา่สนุกสนานหนการ
เรียนรู้่ากยิง่ข้ึน 

องค์ประกอบของมัลติมีเดีย 
องค์ประกอบของ่ลัติ่ีเดียจะตอ้งประกอบดว้ย ส่ือการรับรู้หนรูปแบบต่าง ๆ 5  ชนิด 

โดย่ีรายละเอียด (ณฐักร สงครา่, 2553) ดงัน้ี 
  1. ข้อความหรือตัวอักษร (Text) ขอ้ควา่ เป็นส่วนท่ีเก่ียวกบัเน้ือหาของ่ลัติ่ีเดียหช้
แสดงรายละเอียดหรือเน้ือหาของเร่ืองท่ีน าเสนอซ่ึงปัจจุบนั ่ีหลายรูปแบบ ไดแ้ก่ 

1.1 ขอ้ควา่ท่ีไดจ้ากการพิ่พ ์เป็นขอ้ควา่ปกติท่ีพบไดท้ัว่ไปไดจ้ากการพิ่พด์ว้ย 
โปรแกร่ประ่วลผลงาน (Word Processor) 

1.2  ขอ้ควา่จากการสแกน เป็นขอ้ควา่หนลกัษณะภาพ หรือ Imageไดจ้ากการน า
เอกสารท่ีพิ่พไ์วแ้ลว้ (เอกสารตน้ฉบบั) ่าท าการสแกน ดว้ยเคร่ืองสแกนเนอร์ (Scanner)  

1.3  ขอ้ควา่อิเล็กทรอนิกส์เป็นขอ้ควา่ท่ีพฒันาหห้อยูห่นรูปของส่ือท่ีหชป้ระ่วลผล
ได้ข้อควา่ไฮเปอร์เท็กซ์ (Hyper Text) เป็นรูปแบบของข้อควา่ ท่ีได้รับควา่นิย่สูง่ากหน
ปัจจุบนัโดยเฉพาะการเผยแพร่เอกสารหนรูปของเอกสารเวบ็ เน่ืองจากสา่ารถหช้เทคนิคการลิงก ์
หรือเช่ือ่ขอ้ควา่ ไปยงัขอ้ควา่หรือจุดอ่ืน ๆ ได ้

2. ภาพน่ิง (Still Image) ภาพน่ิงเป็นภาพท่ีไ่่่ีการเคล่ือนไหว เช่น ภาพถ่าย ภาพวาด 
และภาพลายเส้น เป็นต้น ภาพน่ิงนับว่า่ีบทบาทต่อระบบงาน่ลัติ่ีเดีย่ากกว่าข้อควา่หรือ
ตวัอกัษร ทั้งน้ีเน่ืองจากภาพจะหห้ผลหนเชิงการเรียนรู้หรือรับรู้ดว้ยการ่องเห็นไดดี้กวา่ นอกจากน้ี
ยงัสา่ารถถ่ายทอดควา่ห่ายได้ลึกซ้ึง่ากกว่าขอ้ควา่หรือตวัอกัษรนั่นเองซ่ึงข้อควา่หรือ
ตวัอกัษรจะ่ีขอ้จ ากดัทางดา้นควา่แตกต่างของแต่ละภาษา แต่ภาพนั้นสา่ารถส่ือควา่ห่ายได้
กบัทุกชนชาติ ภาพน่ิง่กัจะแสดงอยูบ่นส่ือชนิดต่าง ๆ เช่นโทรทศัน์ หนงัสือพิ่พห์รือวารสารวชิาการ  

3. ภาพกราฟิก (Graphics) เป็นส่ือหนการน าเสนอท่ีดี เน่ืองจาก่ีสีสัน่ีรูปแบบท่ี
น่าสนหจ สา่ารถส่ือควา่ห่ายไดก้วา้งประกอบดว้ย 

3.1 ภาพบิตแ่พ (Bitmap) เป็นภาพท่ี่ีการเก็บข้อู่ลแบบพิกเซลหรือจุดเล็ก ๆ ท่ี
แสดงค่าสี ดงันั้นภาพหน่ึง ๆ จึงเกิดจากจุดเล็ก ๆ หลาย ๆ จุดประกอบกนัท าหห้รูปภาพแต่ละรูปเก็บ
ขอู้่ล จ านวน่าก  
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3.2 ภาพเวกเตอร์ (Vector) เป็นภาพท่ีสร้างดว้ยส่วนประกอบของเส้นลกัษณะต่าง ๆ 
และคุณส่บติัเก่ียวกบัสีของเส้นนั้น ๆ ซ่ึงสร้างจากการค านวณทางคณิตศาสตร์ เช่น ภาพของคน 
จะถูกสร้างดว้ยจุดของเส้นหลาย ๆ จุด เป็นลกัษณะของโครงร่าง (Outline) และสีของคนก็เกิดจากสี
ของเส้นโครงร่างนั้น ๆ กบัพื้นท่ีผิวภายหนนัน่เอง เ่่ือ่ีการแกไ้ขภาพก็จะเป็นการแกไ้ขคุณส่บติั
ของเส้น ท าหหภ้าพไ่่สูญเสียควา่ละเอียดเ่่ือ่ีการขยายภาพนัน่เอง  

3.3 Hyper Picture เป็นภาพชนิดพิเศษท่ีพบได้บนส่ือ่ัลติ่ีเดีย่ีควา่สา่ารถ
เช่ือ่โยงไปยงัเน้ือหา หรือรายละเอียดอ่ืนๆ ่ีการกระท า เช่น คลิก (Click) หรือเอาเ่าส์่าวางไว้
เหนือต าแหน่งท่ีระบุ (Over) ส าหรับการจดัหาภาพ หรือเตรีย่ภาพ ก็่ีหลายวิธี เช่น การสร้างภาพเอง 
ด้วยโปรแกร่สร้างภาพ เช่น Adobe Photoshop, Photo Impact, Corel Draw หรือการน าภาพจาก
อุปกรณ์ เช่น กลอ้งถ่ายภาพดิจิตอล, กลอ้งวดีิโอดิจิตอลหรือสแกนเนอร์ 

3.4 ภาพเคล่ือนไหว (Animation) ภาพเคล่ือนไหว ห่ายถึงภาพกราฟิกท่ี่ีการ
เคล่ือนไหวเพื่อแสดงขั้นตอนหรือปรากฏ การณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง เช่น การเคล่ือนท่ีของ
อะตอ่หนโ่เลกุล หรือการเคล่ือนท่ีของลูกสูบของเคร่ืองยนต์ เป็นต้น ทั้ งน้ีเพื่อสร้างสรรค์
จินตนาการหห้เกิดแรงจูงหจจากผูช้่ การผลิตภาพเคล่ือนไหวจะตอ้งหช้โปรแกร่ท่ี่ีคุณส่บติัเฉพาะ
ทางซ่ึงอาจ่ีปัญหาเกิดข้ึนอยูบ่า้งเก่ียวกบัขนาดของไฟล์ท่ีตอ้งหชพ้ื้นท่ีหนการจดัเก็บ่ากกวา่ภาพน่ิง
หลายเท่านัน่เอง 

4. เสียง (Sound) เสียงเป็นองคป์ระกอบหน่ึงท่ีส าคญัของ่ลัติ่ีเดียโดยจะถูกจดัเก็บอยู่
หนรูปของสัญญาณดิจิตอลซ่ึงสา่ารถเล่นซ ้ ากลบัไปกลบั่าได้ โดยหช้โปรแกร่ท่ีออกแบบ่า
โดยเฉพาะส าหรับท างานด้านเสียงหากหนงาน่ลัติ่ีเดีย่ีการหช้เสียงท่ีเร้าหจและสอดคล้องกับ
เน้ือหาหนการน าเสนอ จะช่วยหห้ระบบ่ลัติ่ีเดียนั้นเกิดควา่ส่บูรณ์แบบ่ากยิง่ข้ึน นอกจากน้ียงั
ช่วยสร้างควา่น่าสนหจและน่าติดตา่หนเร่ืองราวต่าง ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี ลกัษณะของเสียง  

5. วีดีโอ  (Video) วิดีโอเป็นองค์ประกอบของ่ลัติ่ีเดียท่ี่ีควา่ส าคญัเป็นอย่าง่าก 
เน่ืองจากวดีิโอหนระบบดิจิตอลสา่ารถน าเสนอขอ้ควา่หรือรูปภาพ (ภาพน่ิงหรือภาพเคล่ือนไหว) 
ประกอบกบัเสียงไดส้่บูรณ์่ากกวา่องคป์ระกอบชนิดอ่ืน ๆ 

 รูปแบบของมัลติมีเดีย ่ลัติ่ีเดียสา่ารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท (ณัฐกร สงครา่,  
2554)  ดงัน้ี 

1. ประเภทท่ี 1 ่ลัติ่ีเดียเพื่อการน าเสนอ (Presentation Multimedia) ่ลัติ่ีเดียรูปแบบ
น้ีุ่่งสร้างควา่ต่ืนตาต่ืนหจ น่าสนหจ และถ่ายทอดประสาทสั่ผสัท่ีหลากหลายผา่นตวัอกัษร ภาพ 
และเสียง ปัจจุบนัพฒันาถึงขั้นหห้ ผูช้่สา่ารถสั่ผสัไดถึ้งควา่รู้สึกต่าง ๆ เช่น ควา่ร้อน ควา่เยน็ 
การสั่นสะเทือน หรือการสั่ผสั เน้นการน าไปหช้งานเพื่อเสนอข้อู่ลข่าวสารท่ีผูผ้ลิตวางแผน              



28 
 

 

การน าเสนอ เป็นขั้นตอนไวเ้รียบร้อยแล้ว เช่น ่ลัติ่ีเดียแนะน าองค์กร การแสดงแสงสีเสียง 
โฆษณาเปิดตวัสินคา้หรือหนลกัษณะประกอบการบรรยาย ส่วนหหญ่่กัหช้ไดท้ั้งการน าเสนอเป็น
รายบุคคลและการเสนอ ต่อกลุ่่หหญ่ ผูห้ชจ้ะท าหนา้ท่ีเป็นเพียงผูช้่ส่ือโดยท่ีผูห้ชแ้ละส่ือแทบจะไ่่
่ีปฏิสั่พนัธ์โตต้อบกนั อาจจะ่ีบา้งหนลกัษณะการกดปุ่่หหเ้ล่นหรือหหห้ยุด แต่ก็ไ่่ถือวา่เป็นการ
่ีปฏิสั่พนัธ์โตต้อบซ่ึงหาก่องหนรูปแบบของการส่ือสารแล้ว ่ลัติ่ีเดียลกัษณะน้ีจดัเป็นการ
ส่ือสารแบบทางเดียว (One way Communication)  

2. ประเภทท่ี 2 ่ลัติ่ีเดียปฏิสั่พนัธ์ (Interactive Multimedia) เป็นรูปแบบท่ีเน้นหห้
ผูห้ช้สา่ารถ โตต้อบส่ือสารกบัส่ือไดโ้ดยตรงผา่นโปรแกร่่ลัติ่ีเดียท่ี่ีลกัษณะของส่ือหลาย่ิติ    
ท่ีเน้ือหาภายหน สา่ารถเช่ือ่โยงถึงกน ่ลัติ่ีเดียรูปแบบน้ีนอกจากผูห้ช้จะสา่ารถดูขอู้่ลได้
หลากหลายลักษณะ เช่นเดียวกบัรูปแบบ่ลัติ่ีเดียเพื่อการน าเสนอแล้ว ผูห้ช้ยงัสา่ารถส่ือสาร
โตต้อบกบับทเรียนผา่นการคลิกเ่าส์ แป้นพิ่พ ์หรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ เพื่อส่ือสารกบัคอ่พิวเตอร์วา่ผูห้ช้
ตอ้งการอะไร่ลัติ่ีเดียรูปแบบน้ีจึงจดัเป็นการส่ือสารแบบสองทาง  (Two way Communication)  
 ประโยชน์ของมัลติมีเดีย 
  หนปัจจุบนัได้่ ีการน า่ลัติ่ีเดีย่าประยุกต์หช้งานร่ว่กบัโปรแกร่คอ่พิวเตอร์หน
หลายรูปแบบ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคข์องการหชง้าน เช่น ส่ือ่ลัติ่ีเดียท่ีผลิตเพื่อน าเสนอสินคา้
และบริการ ส าหรับการโฆษณาหนแวดลงธุรกิจ หรือส่ือ่ลัติ่ีเดียท่ีผลิตเป็นบทเรียนส าเร็จรูป 
ส าหรับหชห้นวงการศึกษาและฝึกอบร่ เป็นตน้ และสา่ารถจ าแนกประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการน า
่ลัติ่ีเดีย่าประยกุตห์ชไ้ดด้งัน้ี 

1. ง่ายต่อการหชง้าน ดงันั้น ผูพ้ฒันาจึงจ าเป็นตอ้ง่ีการจดัท าหห้่ ีรูปลกัษณ์ท่ีเห่าะส่ 
และง่ายต่อการหชง้านตา่กลุ่่เป้าห่าย เพื่อประโยชน์หนการเพิ่่ประสิทธิภาพ 

2. สั่ผสัไดถึ้งควา่รู้สึก ผูห้ชส้า่ารถรับรู้ไดถึ้งควา่รู้สึกจากสั่ผสักบัส่ิงต่าง ๆ ปรากฏ
อยูบ่นจอภาพ ไดแ้ก่ รูปภาพและตวัอกัษร 

3. เสริ่สร้างประสบการณ์ หนการออกแบบและพฒันาส่ือ่ลัติ่ีเดียท่ี่ีคุณลกัษณะท่ี
ต่างกนั ่ีวิธีการท่ีต่างกนั แต่ส่ิงหน่ึงท่ีเห่ือนกนัคือ ผูห้ช้จะไดรั้บ การสั่งส่ประสบการณ์จากการ
หชส่ื้อ่ลัติ่ีเดียหนแงุ่่่ท่ีต่างกนั ซ่ึงท าหหส้า่ารถเขา้ถึงวธีิการหชง้านไดอ้ยา่งถูกตอ้งและแ่่นย  า 

4.  เพิ่่ขีดควา่สา่ารถหนการเรียนรู้ เน่ืองจากผูห้ช้แต่ละคน่ีระดบัขีดควา่สา่ารถ
ต่างกนั ซ่ึงข้ึนอยูก่บัระดบัควา่รู้และประสบการณ์ท่ีไดรั้บการสั่งส่่า ดงันั้น การน าส่ือ่ลัติ่ีเดีย
่าหชจ้ะช่วยเพิ่่ขีดควา่สา่ารถหนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  

5. เข้าหจเน้ือหา่ากยิ่งข้ึน จากองค์ประกอบและคุณลักษณะของ่ัลติ่ีเดียเ่่ือน า
องค์ประกอบทั้งห่ด่ารว่กนั จะสา่ารถส่ือควา่ห่ายและเร่ืองราวต่าง ๆ ได้แตกต่างกนัซ่ึง
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ข้ึนอยู่กบัวิธีการและเทคนิคหนการน าเสนอ เช่น การเลือกหช้ภาพน่ิงหรือภาพเคล่ือนไหว การส่ือ
ควา่ห่ายยอ่่จะ่ีประสิทธิภาพ่ากกว่าการเลือกหช้ขอ้ควา่หรือตวัอกัษรหรือถา้เลือกน าเสนอ
โดยหชว้ดีิโอ ก็จะส่ือควา่ห่ายไดดี้กวา่เลือกหชภ้าพน่ิงหรือภาพเคล่ือนไหว ดงันั้น หนการผลิตส่ือ
เพื่อน าเสนอผูพ้ฒันาควรพิจารณาคุณลักษณะของส่ือแต่ละประเภทหห้เห่าะส่กับเน้ือหาท่ี
น าเสนอ เช่น การน าส่ือ่าผส่ผสานกนัเป็นบทเรียนคอ่พิวเตอร์่ลัติ่ีเดีย 

6.  คุ ้่ ค่าหนการลงทุน การหชโ้ปรแกร่ดา้น่ลัติ่ีเดียจะช่วยลดระยะเวลา  
7.  เพิ่่ประสิทธิผลหนการเรียนรู้ การสร้างสรรค์ช้ินงานด้าน่ัลติ่ีเดียจ าเป็นต้อง

ถ่ายทอดจินตนาการจากส่ิงท่ียากหห้เป็นส่ิงท่ีง่ายต่อการรับรู้และเขา้หจดว้ยกรร่วิธีต่าง ๆ นอกจาก
จะช่วยอ านวยควา่สะดวกหนการท างานแลว้  

  
หลกัการออกแบบการเรียนการสอน ADDIE MODEL 
 

การออกแบบการเรียนการสอนเป็นหัวหจหลกัของการพฒันาส่ือการเรียนการสอนทุก
ประเภท บทเรียน่ัลติ่ีเดียท่ี่ีประสิทธิภาพต้อง่ีการน าเน้ือหา ท่ีได้เตรีย่ไวแ้ล้วอย่างดี่า
ออกแบบวิธีการน าเสนอ รว่ทั้งกิจกรร่ท่ีจะเสริ่หหผู้เ้รียนเกิด กระบวนการเรียนรู้เน้ือหาเหล่านั้น
ไดอ้ยา่ง่ีประสิทธิภาพ โดยสา่ารถดึงคุณลกัษณะของ่ลัติ่ีเดีย ่าหชห้หเ้กิดประโยชน์อยา่งเต็่ ท่ี  

ADDIE  คือ กระบวนการพฒันาโปรแกร่การสอนจากจุดเร่ิ่ต้นจนถึงจุดส้ินสุด่ี
แบบจ าลองจ านวน่ากท่ีนกัออกแบบการสอนหชแ้ละส าหรับตา่ควา่ประสงคท์างการสอนต่าง ๆ 
กระบวนการออกแบบการเรียนการสอนแบบ ADDIE สา่ารถสรุปเป็นขั้นตอนทัว่ไปไดเ้ป็น 5 ขั้น 
ประกอบไปดว้ย (Seels Glasgow, 1998) 

1. ขั้นวิเคราะห์ (Analysis Phase) ขั้นน้ีเป็นการท าควา่เขา้หจปัญหาการเรียนการสอน 
เป้าห่ายของรูปแบบการสอนและวตัถุประสงค์ท่ีจะสร้างข้ึนตลอดจนสภาพแวดล้อ่การเรียนรู้ 
และควา่รู้พื้นฐานและทกัษะของผูเ้รียนท่ีจ าเป็นตอ้ง่ีโดยพิจารณาจากค าถา่เพื่อการวิเคราะห์วา่ 
หครคือกลุ่่เป้าห่ายและเขาตอ้ง่ีคุณลกัษณะอยา่งไรระบุพฤติกรร่หห่่ท่ีคาดหวงัวา่จะเกิดข้ึนกบั
ผูเ้รียน ่ีขอ้จ ากดัหนการเรียนรู้ท่ี่ีอยู่อะไรบา้ง อะไรท่ีเป็นทางเลือกส าหรับการเรียนรู้ท่ี่ีอยู่บา้ง 
หลกัการสอนท่ีพิจารณาเป็นแบบไหน อยา่งไร ่ีช่วงเวลาการพฒันาเป็นอยา่งไร 

2. ขั้นการออกแบบ (Design Phase) ขั้นตอนน้ีเป็นการออกแบบประกอบดว้ยการสร้าง
จุดประสงค์การเรียนรู้ ก าหนดเคร่ือง่ือวดัประเ่ินผล แบบฝึกหัด เน้ือหา วางแผนการสอนและ
เลือกส่ือการสอน ขั้นตอนการออกแบบควรจะท าอยา่งเป็นระบบและ่ีเฉพาะเจาะจงโดยควา่เป็น
ระบบน้ีห่ายถึงตรรกะ ่ีระเบียบแบบแผนของการจ าแนก การพฒันาและการประเ่ินแผนยุทธวิธี
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ท่ีวางไวเ้พื่อหห้บรรลุเป้าห่าย การออกแบบรูปแบบการสอนจะตอ้งเอาหจหส่ทุกรายละเอียดซ่ึง่ี
ขั้นตอนดงัน้ี 

2.1 การออกแบบบทเรียน ซ่ึงจะประกอบด้วยส่วนต่าง ๆได้แก่ วตัถุประสงค์เชิง
พฤติกรร่ เน้ือหา แบบทดสอบก่อนบทเรียน ส่ือ กิจกรร่ วิธีการการน าเสนอและแบบทดสอบ
หลงัเรียน 

2.2 การออกแบบผงังาน และการออกแบบบทด าเนินเร่ือง 
2.3 การออกแบบหน้าจอภาพ การออกแบบหน้าจอภาพ ห่ายถึงการจดัพื้นท่ีของ

จอภาพ เพื่อหชห้นการน าเสนอเน้ือหา ภาพ และส่วนประกอบอ่ืน ๆ ส่ิงท่ีตอ้งพิจารณา่ีการก าหนด
ควา่ละเอียดของภาพ การจดัพื้นท่ีแต่ละหน้าจอภาพหนการน าเสนอ การเลือกรูปแบบและขนาด
ของตวัอกัษรการก าหนดสี ของตวัอกัษร สีของฉากหลงั สีของส่วนอ่ืน ๆ สร้างส่ือตน้แบบ 
 3. ขั้นการพัฒนา (Development Phase) ขั้นตอนการพฒันาคือขั้นท่ีผูอ้อกแบบสร้าง
ส่วนต่าง ๆ ท่ีไดอ้อกแบบไวห้นขั้นของการออกแบบซ่ึงครอบคลุ่การสร้างเคร่ือง่ือวดัประเ่ินผล 
สร้างแบบฝึกหัด สร้างเน้ือหาและการพฒันาโปรแกร่ส าหรับส่ือการสอน เ่่ือเรียบร้อยท าการ
ทดสอบเพื่อหาขอ้ผดิพลาดเพื่อน าผลไปปรับปรุงแกไ้ข 

4. ขั้นการน าไปใช้ (Implementation Phase) ขั้นตอนการด าเนินการน้ี ห่ายถึงขั้นของ
การสอนโดยอาจจะเป็นรูปแบบชั้นเรียน การฝึกอบร่หรือห้องทดลอง หรือรูปแบบการเรียนการสอน           
ท่ีหช้คอ่พิวเตอร์โดยจุดุ่่งห่ายของขั้นตอนน้ีคือการสอนอย่าง่ีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จะตอ้งหห้การส่งเสริ่ควา่เขา้หจของผูเ้รียนสนบัสนุนการเรียนรอบรู้ของผูเ้รียนตา่วตัถุประสงค์
ต่าง ๆ ท่ีตั้งไว ้

5. ขั้นการประเมินผล (Evaluation Phase) เป็นขั้นตอนสุดทา้ยเพื่อประเ่ินผลบทเรียน
และน าผลท่ีไดไ้ปปรับปรุงแก้ไขเพื่อหห้ไดบ้ทเรียนท่ี่ีคุณภาพโดยการหห้ผูเ้รียนท าแบบทดสอบ
และแปลผลคะแนนท่ีไดส้รุปเป็นประสิทธิภาพของบทเรียน 
 
แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัการเรียนรู้ 
 

การเรียนรู้เป็นพฤติกรร่ตา่ธรร่ชาติของ่นุษย ์ทฤษฎีการเรียนรู้พยายา่อธิบายว่า 
การเรียนรู้เกิดข้ึนได้อย่างไร และหห้หลกัการเก่ียวกบัการเรียนรู้ท่ีไดรั้บการพิสูจน์และยอ่รับว่า
เช่ือถือได ้ซ่ึงสา่ารถน า่าประยุกตห์ช้หนการออกแบบการเรียนการสอนหห้สอดคลอ้งกบัเง่ือนไข
หรือสภาพการณ์ หนการเรียนรู้เพื่อพฒันาผูเ้รียนหห้เกิดผลการเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ ท่ีตอ้งการได้
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ทฤษฎีการเรียนรู้แต่ละ ทฤษฎี่ีหลกัการพื้นฐานซ่ึง่ีท่ี่าแตกต่างกนัตา่พฒันาการของควา่รู้ 
ควา่เขา้หจเก่ียวกบัการเรียนรู้ของ่นุษย ์ 

ความหมายของทฤษฎกีารเรียนรู้ 
ทฤษฎี ห่ายถึง ควา่คิดหรือชุดของควา่คิดท่ีตอ้งการอธิบาย บรรยายหรือท านาย

ปรากฏการณ์หรือหลกัการอยา่งหดอยา่งหน่ึง (ราชบณัฑิตยสถาน, 2555) 
ทฤษฎี ห่ายถึง กรอบแนวคิดท่ีแยกลักษณะส าคัญออกจากสารสนเทศทั่วไปของ

ปรากฏการณ์และตอ้งผา่นการทดสอบจนเป็นท่ียอ่รับ (Gredler, 1997) 
ทฤษฎีการเรียนรู้ ห่ายถึง คือขอ้ควา่รู้ท่ีพรรณนาปรากฏการณ์ต่าง ๆ เก่ียวกบัการเรียนรู้

ซ่ึงไดรั้บการพิสูจน์ทดสอบตา่กระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์หรือกระบวนการ แสวงหาควา่รู้              
ท่ีเห่าะกบัศาสตร์แต่ละสาขาซ่ึงได้รับการยอ่รับ ว่าเช่ือถือได้ และสา่ารถ สา่ารถน าไปเป็น
หลกัหรือกฎการเรียนรู้ย่อย ๆ หรือน าไปหช้เป็นหลกัหนการจดักระบวนการเรียนรู้หห้แก่ผูเ้รียน              
(ทิศนา แข่่ณี, 2555) 

ทฤษฎีการสร้างควา่รู้ (constructivism)  
่ีพื้นฐาน่าจากปรัชญาเหตุผลนิย่ (Rationalism) ซ่ึงเช่ือว่าเหตุผลเป็นแหล่งก าเนิด

ของควา่รู้ ควา่จริงหนโลกน้ีเกิดจากการสร้าง่ากกว่าการคน้พบ นกัปรัชญาหนกลุ่่เหตุผลนิย่
กล่าววา่ควา่จริงหนโลกไ่่ได้่ ีควา่จริงเดียว แต่ละบุคคลเป็นผูส้ร้าง ควา่จริงของตวัเองข้ึนจาก
การรับรู้และการหห้ควา่ห่ายของส่ิงต่าง ๆ ตา่ประสบการณ์และสภาพแวดลอ้่ของประสบการณ์นั้น 
นอกจากน้ีนกัทฤษฎีหนกลุ่่น้ียงัเช่ือว่าธรร่ชาติของผูเ้รียนนั้น่ีควา่กระหาย หคร่เรียนรู้ ดงันั้น
การเรียนรู้จึงเป็นการสร้างควา่รู้โดยผูเ้รียนเป็นผูล้ง่ือกระท าดว้ยตนเอง่ากกวา่ การรับการถ่ายทอด
ควา่รู้จากผูอ่ื้น ส่ิงท่ีเรียนรู้ข้ึนอยูก่บัวธีิการท่ีบุคคลแต่ละคนสร้างควา่ห่ายจาก การรับรู้หนส่ิงนั้น 
แนวคิดการสร้างควา่รู้ สา่ารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะดงัน้ี 

1. การสร้างควา่รู้เป็นกระบวนการทางปัญญาของแต่ละบุคคล (Individual Constructivism) 
จากแนวคิดของเพียเจต์ อธิบายการสร้างควา่รู้ว่าจะเกิดข้ึนเ่่ือบุคคลเผชิญกบัประสบการณ์หรือ
ส่ิงแวดล้อ่ตา่ธรร่ชาติท่ีท าหห้เกิดภาวะสับสน สงสัย ไ่่เขา้หจหรือท่ี เรียกว่าภาวะไ่่ส่ดุล 
เพื่อหห้เข้าสู่ภาวะหายสงสัยหรือภาวะส่ดุลบุคคล จ าเป็นต้องปรับโครงสร้างทางปัญญา ด้วย
กระบวนการทางปัญญา (Cognitive Process) ซ่ึงประกอบด้วยกระบวนการรับเข้าสู่โครงสร้าง               
ทางปัญญาเดิ่ ซ่ึงเกิดข้ึนเ่่ือประสบการณ์หห่่ท่ีไดรั้บสอดคลอ้งกบัประสบการณ์เดิ่ บุคคลจะรับ
ควา่รู้นั้นเขา้สู่โครงสร้างทางปัญญาเดิ่ ท าหห้ควา่รู้ควา่เขา้หจหนโครงสร้างทางปัญญาเดิ่ขยาย
ขอบเขตกวา้งขวาง่ากข้ึนและกระบวนการปรับโครงสร้างทางปัญญาเดิ่สู่โครงสร้างทางปัญญาหห่่ 
เกิดข้ึนเ่่ือประสบการณ์หห่่ไ่่สอดคล้องกบัประสบการณ์เดิ่ จ าเป็นตอ้ง่ีการปรับหรือสร้าง
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โครงสร้างทางปัญญาข้ึนหห่่กระบวนการทางปัญญาน้ีท าหห้บุคคล่ีการปรับ เพิ่่และขยายควา่รู้
และประสบการณ์ ค าว่า โครงสร้างทางปัญญา เป็นค าท่ีหช้เพื่อเป็นตวัแทนขององค์ประกอบของ
ควา่คิดท่ีเป็นหน่วย ย่อยท่ีสุดของโครงสร้างทางปัญญาซ่ึงอาจอยู่หนรูปของวตัถุ เหตุการณ์ ภาพและ
โครงสร้างภาษา  

2. การสร้างควา่รู้เป็นกระบวนการทางสังค่ (social constructivism) ตา่แนวคิดของ
ไวก็อทสกีท่ีอธิบายวา่ควา่รู้เป็นผลิตผลจากการสะส่ประสบการณ์ทางสังค่และวฒันธรร่ตั้งแต่
บรรพบุรุษ การเรียนรู้นั้นเกิดข้ึนผ่านการ่ีปฏิสั่พนัธ์ทาง สังค่กบัผูอ่ื้นโดยหช้ภาษาและสัญลกัษณ์
อ่ืน ๆ ท่ีหช้อยู่หนสังค่เป็นส่ือกลางหนการจดัการกบัควา่คิด ไวก็อทสกี เช่ือวา่เราสา่ารถเรียนรู้
จากบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีอยูห่นสังค่โดยผา่นวิธีการช่วยเหลือช้ีแนะการคิดเ่่ืออยูห่นช่วงระดบัพฒันาการ
การเรียนรู้ท่ีผูเ้รียน่ีศกัยภาพจะไปหห้ถึง ช่องว่างระหว่างระดบัพฒันาการทางสติปัญญาท่ีบุคคล
เป็นอยูห่รือ ส่ิงท่ีบุคคลสา่ารถท างานโดยล าพงัดว้ยตนเอง กบัพฒันาการทางสติปัญญาท่ีบุคคล่ี
ศกัยภาพจะไปหห้ถึง หรือส่ิงท่ีบุคคลสา่ารถท าได้ต่อเ่่ือได้รับควา่ช่วยเหลือแนะน าจากผูท่ี้่ี
ควา่รู้และทกัษะ่ากกว่า ดงันั้นการ่อบห่ายงานท่ีผูเ้รียนสา่ารถท าได้เองอยู่แล้วหรืองานท่ี
ผูเ้รียนท าโดยหชร้ะดบัสติปัญญาท่ี เป็นอยูจึ่งไ่่ไดเ้ป็นการส่งเสริ่การเรียนรู้แต่การ่อบห่ายงาน 
ท่ีทา้ทายควา่สา่ารถของผูเ้รียนหรืองานท่ีตอ้งหช้ควา่สา่ารถทางสติปัญญาท่ีสูงกว่าท่ีผูเ้รียน
เป็นจึงจะถือวา่ส่งเสริ่การเรียนรู้ การเรียนรู้ จึงห่ายถึงการท่ีผูเ้รียนไดบ้รรลุถึงระดบัพฒันาการ
ทางสติปัญญาท่ีผูเ้รียน่ีศกัยภาพจะไปถึงหรือสา่ารถ ท าส่ิงท่ีทา้ทายไดโ้ดยไดรั้บควา่ช่วยเหลือ
แนะน า การคิดจากครู ผูห้หญ่และเพื่อนท่ีรู้่ากกวา่ แนวคิดของไวก็อทสกีเก่ียวกบัการเรียนรู้น้ีท าหห้
เกิดการเปล่ียนแปลงแนวคิดเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ท่ีเสนอวา่ ควรสอนส่ิงล ้าหนา้ระดบัพฒันาการ
ทางสติปัญญาของผูเ้รียน (ทิศนา แข่่ณี, 2555)  

หลกัการส าคญัหนการเรียนรู้ตา่การเรียนรู้ตา่ทฤษฎีการสร้างควา่รู้น า่าสรุป (Eggen & 
Kauchak, 2006) ดงัน้ี 

1. การเรียนรู้ประสบการณ์หห่่ข้ึนกบัประสบการณ์เดิ่ของผูเ้รียน 
2. การเรียนรู้คือการสร้างควา่ห่าย ควา่เขา้หจของผูเ้รียนจากประสบการณ์ท่ีไดรั้บ  
3. การสร้างควา่เขา้หจของผูเ้รียน่ีพื้นฐาน่าจากส่ิงท่ีผูเ้รียนรู้่าก่อน  
4. การสร้างควา่เขา้หจของบุคคลเกิดจากการ่ีปฏิสั่พนัธ์ทางสังค่กบัผูอ่ื้น  
5. ผูเ้รียนเรียนรู้ได้ดีหนส่ิงท่ีผูเ้รียนได้ลง่ือปฏิบติัการเรียนรู้เป็นกระบวนการเชิงรุก 

ไ่่หช่ กระบวนการเชิงรับ  
6. ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเป็นรูปธรร่และ่ีควา่เช่ือ่โยงกบัสภาพจริงท าหหผู้เ้รียน

่ี ควา่เขา้หจอยา่งลึกซ้ึง่ากกวา่ส่ิงท่ีเป็นนา่ธรร่และไ่่่ีควา่เช่ือ่โยงกบัสภาพจริง 
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การประยุกต์สู่การสอน ทฤษฎีการสร้างควา่รู้ประยุกตไ์ปหช้หนการเรียนการสอนได้
ดงัน้ี  

1. การเรียนรู้ประสบการณ์หห่่ข้ึนกบัประสบการณ์เดิ่ของผูเ้รียน ดงันั้นก่อนเรียน
เร่ืองหห่่ ผูส้อนควรส ารวจควา่รู้และประสบการณ์เดิ่ของผูเ้รียนท่ีจ าเป็นต่อการเรียนรู้เร่ืองหห่่ 
เพื่อหห้ผูเ้รียนเช่ือ่โยงควา่รู้และประสบการณ์เดิ่สู่การเรียนรู้เร่ืองหห่่ท าหห้ผูเ้รียน่ีควา่เขา้หจ
การเรียนรู้ เร่ืองหห่่ไดดี้ข้ึน เช่น การข่ีจกัรยานเป็นพื้นฐานของการข่ีจกัรยานยนต ์ผูเ้รียนท่ีสา่ารถ
ข่ีจกัรยานไดจ้ะ่ีพื้นฐานคือการทรงตวัและประสบการณ์หนการหชถ้นน ดงันั้นเ่่ือไดเ้รียนรู้การสตาร์ท
เคร่ืองยนตแ์ละเขา้หจกลไกการท างานของเคร่ืองยนต ์การเรียนรู้การข่ีรถจกัรยานยนตก์็จะสา่ารถ
เรียนรู้ไดง่้ายข้ึนบทบาทของผูส้อนคือการก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ท่ี่ีควา่ห่ายกบัผูเ้รียน
และเตรีย่กิจกรร่หรือประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีจ  าเป็นต่อการเรียนรู้ตา่จุดประสงคท่ี์สร้าง 

2. การเรียนรู้คือการสร้างควา่ห่าย ควา่เขา้หจของผูเ้รียนจากประสบการณ์ท่ีไดรั้บ 
เช่น การท่ีผูเ้รียนเขา้หจวา่ฤดูร้อน ร้อนกวา่ฤดูหนาวเพราะโลกอยู่หกลด้วงอาทิตย์่ ากกว่า เส้ือโคท   
ท าหห้ผูส้ว่หส่อบอุ่นเพราะเส้ือโคทเป็นแหล่งก าเนิดของควา่ร้อน เช่นเดียวกับไฟ การเข้าหจ
ดงักล่าวน้ี่าจาก การแปลควา่ห่ายจากประสบการณ์ของผูเ้รียนเอง  

3. ก่อนการจดัการเรียนรู้เร่ืองหห่่ ควรตรวจสอบควา่รู้เดิ่ของผูเ้รียนวา่เป็นควา่รู้ท่ี
ถูกตอ้งหรือไ่่หากเป็นควา่รู้ท่ีไ่่ถูกตอ้งหรือเป็นควา่เขา้หจผดิ ตอ้งแกไ้ขหห้ถูกตอ้งเพราะหนการ
สร้างควา่เข้าหจหห่่นั้ น  ผู ้เรียนจะแปลควา่ห่ายของส่ิงท่ี เรียน รู้หห่่จากควา่รู้และ
ประสบการณ์เดิ่ ท่ี่ีอยู ่เช่น เวลาเอา่ือวางเหนือเตาไฟจะรู้สึกวา่่ือร้อน ดงันั้นนกัเรียนจึงสรุปวา่
หนฤดูร้อนท่ีเรารู้สึกร้อนก็เพราะโลกอยูห่กลด้วงอาทิตย์่ ากกว่าหนฤดูหนาวนัน่เองซ่ึงก็ส่เหตุส่ผลดี 
นกัเรียนอาจตีควา่หนลกัษณะเดียวกนัน้ีกบัเร่ืองอ่ืน เช่น การสว่เส้ือโคทท าหหอ้บอุ่นวา่เป็นเพราะ
เส้ือโคทเป็นแหล่งก าเนิดของควา่ร้อน เช่นเดียวกับไฟท่ีท าหห้่ือร้อนซ่ึงเป็นควา่เข้าหจท่ีไ่่
ถูกตอ้ง  

4. การเรียนรู้เป็นปฏิสั่พนัธ์ทางสังค่ ดงันั้นควรจดัหห้ผูเ้รียนไดท้  างานเป็นกลุ่่เล็ก 
เพื่อหห้่ ีโอกาสแลกเปล่ียนควา่รู้และประสบการณ์ระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนัและผูเ้รียนกบัผูส้อนหรือ
การจดัหหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้กบัผูท้รงภู่ิควา่รู้ท่ีอยูห่นทอ้งถ่ิน  

5. ลดการบรรยาย จดักิจกรร่หรือสถานการณ์ท่ีท้าทายสติปัญญาและศกัยภาพของ 
ผู ้เรียนหห้ผู ้เรียนสร้างควา่รู้ด้วยการลง่ือปฏิบัติจริง ฝึกปฏิบัติและประยุกต์หช้ควา่รู้หน
สถานการณ์จริงและสะทอ้นผลการเรียนรู้ของตนเอง 

6. จดัหห้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากสถานการณ์และปัญหาท่ีเกิดข้ึนตา่สภาพจริงหนสังค่
เพื่อหหผู้เ้รียนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการเรียนรู้  
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7. หห้ผูเ้รียนเป็นผูรั้บผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง โดยส่งเสริ่หห้ผูเ้รียนได้พฒันา
ทกัษะการเรียนรู้และทิศทางการเรียนรู้ของตนเอง ไดแ้ก่ การวางแผนบริหารจดัการการเรียนรู้ของ
ตนเอง ควบคุ่ติดตา่ผลการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ประเ่ินผลและปรับปรุงการเรียนรู้ของตนเองอยา่ง
ต่อเน่ือง 

8. บทบาทของครู คือ ส่งเสริ่ สนับสนุนและหห้ควา่ช่วยเหลือช้ีแนะการเรียนรู้หห ้
ผูเ้รียนประสบควา่ส าเร็จหนการเรียน 

ทฤษฎกีารเรียนรู้ตามแนวคิดของบลูมและคณะ (Bloom et al, 1956)  
จ าแนกประเภทตา่จุดุ่่งห่ายทางการเรียนรู้ ออกเป็น 3 ดา้น คือ พุทธิพิสัย เจตพิสัย 

และทกัษพิสัย  
1. พุทธิพิสัย (Cognitive domain) เป็นการเรียนรู้ด้านควา่รู้ซ่ึงเก่ียวกบัควา่สา่ารถ

ของสติปัญญา เช่น ควา่จ า ควา่คิด การแกปั้ญหา การเช่ือ่โยงควา่สั่พนัธ์ การคิดรูปแบบและ
การตดัสินหจค่าของส่ิงต่าง ๆ เป็นตน้ การเรียนรู้ดา้นพุทธิพิสัยแบ่งเป็น 6 ระดบั โดยเรียงจากระดบั
ต ่าสุด ถึงระดบัสูงสุด ดงัน้ี 

1.1 ควา่รู้ควา่จ า (Knowledge) เป็นควา่สา่ารถหนการจดจ าหรือระลึกถึงส่ิงของ
เร่ืองราว กระบวนการหรือหลกัการต่าง ๆ ตา่เน้ือหาท่ีไดเ้รียนหรือ่ีประสบการณ์เดิ่อยูแ่ลว้   

1.2 ควา่เขา้หจ (Comprehension) เป็นควา่สา่ารถหนการแปลควา่ห่าย (Translation) 
ตีควา่ (Interpretation) และขยายควา่ (Extrapolation) ข่าวสาร แนวคิดหนรูปแบบอ่ืน สรุปควา่
ดว้ยค าพูดตนเอง หรือสรุปแนวโน้่ จากข่าวสารท่ีได ้

1.3 การน าไปหช ้(Application) เป็นการน าเอาควา่รู้ควา่จ าและควา่เขา้หจหนเร่ืองราว
หด ๆ ท่ีตนเอง่ีอยูไ่ปแกปั้ญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนหนสถานการณ์หห่่ 

1.4 การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นควา่สา่ารถหนการแยกแยะส่วนประกอบหรือหา
ควา่สั่พนัธ์ท่ีเก่ียวข้องระหว่างคุณลักษณะส าคญัหด ๆ ของเร่ืองราวและส่ิงต่าง ๆ อย่างส่เหตุ           
ส่ผลหรือวเิคราะห์หลกัการท่ีระบุหลกัเกณฑห์รือตวัเช่ือ่โยงเป็นโครงสร้างและ่ีระบบ 

1.5 การสังเคราะห์ (Synthesis) เป็นควา่สา่ารถหนการจดัการรว่ส่วนประกอบ
ย่อยขอ้ควา่แผนงาน หรือหลกัการรว่เขา้ดว้ยกนัเป็นรูปแบบ โครงสร้างหรือแนวคิดหห่่ท่ี่ี
ควา่ห่ายหรือควา่ส าคญัแบบท่ีไ่่เคยเป็น่าก่อน 

1.6 การประเ่ินค่า (Evaluation) เป็นควา่สา่ารถหนการตดัสินคุณค่าของส่ิงของ
กระบวนการ ผลผลิต หรือแนวคิด โดยหช้หลกัการแห่งเหตุผลภายหตห้รือพฒันาเกณฑ์่าตรฐาน
จากภายนอก 
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2. เจตพิสัย (Affective domain) เป็นการเรียนรู้ด้านควา่คิด อาร่ณ์ ควา่รู้สึกซ่ึง
เก่ียวกบัค่านิย่ คุณธรร่ จริยธรร่ เจตคติ เป็นการเรียนรู้ดา้นเจตพิสัยท่ีพฒันาข้ึนหนตวับุคคลจาก
ระดบัต ่าจนถึงระดบัสูง่ี 5 ระดบั ซ่ึงการเรียนรู้หนระดบัท่ีต ่ากวา่จะเป็นพื้นฐานการเรียนรู้หนระดบั
ท่ีสูงข้ึนดงัต่อไปน้ี 

2.1 การรับรู้หรือการหส่หจต่อส่ิงเร้า (Receiving of attending) การท่ีบุคคลถูกกระตุน้
หหรั้บรู้ต่อส่ิงเร้าหรือปรากฏการณ์บางอยา่งท่ีอยูร่อบตวัท าหห้เกิดควา่ตระหนกัควา่ตั้งหจท่ีจะรับรู้
และหหค้วา่สนหจต่อส่ิงเร้านั้น 

2.2 การตอบสนอง (Responding) เ่่ือบุคคลได้รับการกระตุ้นจากส่ิงเร้า จนเกิด
ควา่สนหจอย่างเต็่ท่ี บุคคลจึงยอ่หรือเต็่หจท่ีจะตอบสนองและสร้างควา่พึงพอหจจากการ
ตอบสนองต่อส่ิงเร้านั้น 

2.3 การเห็นคุณค่า (Valuing) การท่ีบุคคล่ีควา่เช่ือว่าส่ิงนั้น่ีคุณค่าส าหรับตน
แสดงควา่ชอบส่ิงนั้น่ากกวา่ส่ิงอ่ืนและสร้างควา่ผกูพนัท่ีจะอุทิศตนเพื่อค่านิย่นั้น 

2.4 การจัดระบบค่านิย่ (Organization) เ่่ือบุคคลยอ่รับและเห็นคุณค่าของ
ค่านิย่นั้นแลว้ บุคคลก็จะรวบรว่ค่านิย่ต่าง ๆ ท่ีสั่พนัธ์กนัหห้อยู่หนห่วดหู่่เดียวกนัอาจท า
การเปรียบเทียบจดัล าดบัควา่ส าคญัของค่านิย่พร้อ่ทั้งก าหนดแนวทางของพฤติกรร่หรือการ
แสดงออก 

2.5 การแสดงลกัษณะตา่ค่านิย่ (Characterization) การท่ีบุคคลน าระบบค่านิย่ท่ี
สร้างข้ึน่าผส่ผสานเป็นส่วนหน่ึงของบุคลิกภาพแลปรัชญาชีวติค่านิย่นั้นจึงเป็นแรงขบัภายหนท่ี
กระตุน้หหบุ้คคลแสดงออกทางพฤติกรร่ตา่ค่านิย่นั้น 

3. ทักษะพิสัย (Psychomotor domain) เป็นการเรียนรู้ดา้นทกัษะการปฏิบติัซ่ึงเก่ียวกบั
การเคล่ือนไหวกล้า่เน้ือส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย การประสานงานของการหช้อวยัวะต่าง ๆ เช่น         
การเขียนการอ่าน การพูด การวาดภาพ การวา่ยน ้ า การเล่นฟุตบอล เป็นตน้ ทกัษะพิสัยสา่ารถแบ่ง
ระดบัการเรียนรู้จากระดบัต ่าจนถึงระดบัสูง่ี 6 ระดบั ดงัน้ี 

3.1 การเคล่ือนไหวเชิ งกิ ริยาสะท้อนกลับ  (Reflex movements) เช่น การวิ่ งการ
เคล่ือนไหวของแขนหรือขาการเคล่ือนไหวของแขนและขาหนเวลาเดินและการทรงตวัของร่างกาย
หหอ้ยูห่นสภาพส่ดุลหนขณะเคล่ือนไหว  

3.2 การเคล่ือนไหวขั้นพื้นฐาน (Basic-fundamental movements) ได้แก่ การเคล่ือนไหว
จากท่ีหน่ึงไปอีกท่ีหน่ึง เช่น เดิน วิ่ง กระโดด เป็นตน้ การเคล่ือนไหวอยู่กบัท่ีเช่นการเคล่ือนไหว
ของน้ิว่ือ น้ิวเทา้ เป็นตน้ และการเคล่ือนไหวเชิงบงัคบัโดยกิริยาสะทอ้นหลายอย่างร่ว่กนัเช่น 
การเล่นเปียโนการพิ่พดี์ด  
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3.3 ควา่สา่ารถหนการรับรู้ (Perceptual abilities) ไดแ้ก่ การรับรู้ควา่แตกต่างการ
เคล่ือนไหวของร่างกาย เช่น การรับรู้การก า่ือ การงอเข่า การกระพริบตา เป็นตน้ การรับรู้ควา่แตกต่าง
ดว้ยการเห็น การไดย้นิและการสั่ผสั รว่ทั้งการรับรู้ควา่แตกต่างดว้ยการหชป้ระสาทรับรู้ร่ว่กนั 
เช่นควา่สา่ารถหนการหชป้ระสาทส่วนอ่ืน ๆ เพื่อร่ว่่ือกนัหนการเลือกหาวตัถุท่ีตอ้งการ  

3.4 ส่รรถภาพทางกาย (Physical abilities) ได้แก่ ควา่ทนทาน ควา่แข็งแรง ควา่
ยดืหยุน่และควา่คล่องตวัหนการเคล่ือนไหว เช่น ควา่ฉบัไวหนการเปล่ียนทิศทาง การเคล่ือนไหว  

3.5 การเคล่ือนไหวท่ีตอ้งอาศยัทกัษะ (Skilled movements) ไดแ้ก่ ทกัษะการปรับตวั
หนการเคล่ือนไหวท่ีท าไดง่้าย เช่น ทกัษะการเล่ือยไ่ ้เป็นตน้ ทกัษะการปรับตวัหนการเคล่ือนไหว      
ท่ีท  าไปพร้อ่ ๆ กัน เช่น ทักษะหนการตีแบด่ินตนั เทนนิส เป็นต้น และทักษะการปรับตวัหนการ
เคล่ือนไหวท่ี่ีลกัษณะซบัซอ้น่าก เช่น ทกัษะการเล่นยิ่ นาสติก  

สรุปได้ว่า  ทฤษฎีการเรียนรู้่ีเป้าห่ายหห้ผูเ้รียน เกิดควา่รู้ ควา่เขา้หจ ซ่ึงการเรียนรู้
อาจเกิดจากประสบการณ์เดิ่และ่ีการพฒันาข้ึนจากการไดเ้รียนรู้จากส่ิงกระตุน้ หนรูปแบบหห่่ ๆ
เช่น ส่ือการสอนหรืออาจเกิดจาการเรียนรู้ อยา่งต่อเน่ือง การรับรู้หรือการหส่หจต่อส่ือ (Receiving of 
attending) กระตุ้นท าหห้เกิดควา่ตระหนัก ควา่ตั้งหจท่ีจะรับรู้และหห้ควา่สนหจต่อส่ิงเร้านั้น  
การตอบสนอง (Responding) จนเกิดควา่สนหจอยา่งเต็่ท่ี จึงยอ่หรือเต็่หจท่ีจะตอบสนองและ
เกิดควา่พึงพอหจจากการตอบสนองต่อส่ือนั้น 

 
แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจ 
 

จากการศึกษาคน้ควา้งานเอกสารและแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัควา่พึงพอหจและ่ีผูว้จิยั
หลายท่าน ไดห้หค้วา่ห่ายแนวคิดและทฤษฎี ไวด้งัน้ี  

(โวลแ่น, 1973) หห้ควา่ห่ายของควา่พึงพอหจ ห่ายถึง ควา่รู้สึก (Feeling) ่ีควา่สุข
เ่่ือไดรั้บผลส าเร็จตา่ควาุ่่่งห่ายท่ีตอ้งการหรือตา่แรงจูงหจ  

(วรู่, 1964) หหค้วา่ห่ายของควา่พึงพอหจ ห่ายถึง ผลท่ีไดจ้ากการท่ีบุคคลเขา้ไป่ี
ส่วนร่ว่หนส่ิงนั้น ทศันคติดา้นบวกจะแสดงหห้เห็นถึงสภาพควา่พึงพอหจหนส่ิงนั้นและทศันคติ
ดา้นลบจะแสดงหหเ้ห็นถึงสภาพควา่ไ่่พึงพอหจ  

รดาณัฐ เด่นศกัด์ิตระกูล (2553) หหค้วา่ห่ายของควา่พึงพอหจ ห่ายถึง ควา่รู้สึกท่ี
ท าหห้เกิดการแสดงออกของบุคคล ซ่ึง่ีสาเหตุ่าจากควา่คาดหวงัหนผลิตภณัฑ์หรือบริการท่ีตอ้งการ
จะได้รับ โดยบุคคลจะประเ่ินจากท่ีได้รับผลิตภณัฑ์หรือบริการจริงกบัผลิตภณัฑ์หรือบริการท่ี
คาดหวงัไว ้
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สุวิ่ล คายอ่ย (2555) หห้ควา่ห่ายของควา่พึงพอหจ ห่ายถึง ควา่รู้สึกของบุคคล
ซ่ึงแสดงออกหนดา้นบวกหรือลบท่ี่ีควา่สั่พนัธ์กบัการไดรั้บการตอบสนองต่อส่ิงท่ีตอ้งการซ่ึง
ควา่รู้สึกพึงพอหจจะเกิดข้ึน เ่่ือบุคคลไดรั้บหรือบรรลุจุดห่ายหนส่ิงท่ีตอ้งการหนระดบัหน่ึงและ
ควา่รู้สึกดังกล่าวจะลดลงหรือไ่่เกิดข้ึนหากควา่ต้องการหรือจุดห่ายนั้ นไ่่ได้รับการ
ตอบสนอง 

สรุปได้ว่า ควา่พึงพอหจคือ ควา่รู้สึกพอหจ ชอบหจ ต่อส่ิงหดส่ิงหน่ึง เ่่ือควา่ตอ้งการ
ไดรั้บการตอบสนอง ทั้งทางดา้นร่างกายและจิตหจก็จะเกิดควา่พอหจ ชอบหจ เกิดเป็นทศันคติดา้น
บวก แสดงถึงควา่พึงพอหจหนส่ิงนั้นและทศันคติดา้นลบท่ีแสดงหหเ้ห็นถึงสภาพควา่ไ่่พึงพอหจ 
ควา่พึงพอหจเป็นองคป์ระกอบด้านควา่รู้สึกของทศันคติซ่ึงไ่่ตอ้งแสดงหรืออธิบายเชิงเหตุผล
เส่อไปก็ได ้ ดงันั้น ควา่พึงพอหจจึงเป็นเพียงปฏิกิริยาดา้นควา่รู้สึกต่อส่ิงเร้าหรือส่ิงกระตุน้ท่ี
แสดงผลออก่าหนลกัษณะของผลลพัธ์สุดทา้ยของขบวนการประเ่ินโดยบ่งบอกถึงทิศทางของผล
ประเ่ินวา่จะเป็นไปหนลกัษณะทิศทางบวก หรือทิศทางลบ หรือไ่่่ีปฏิกิริยาคือ เฉย ๆ ต่อส่ิงเร้า
หรือส่ิงกระตุน้นั้นก็ได ้ซ่ึงผูว้จิยั จะน าขอู้่ล่าเพื่อหชเ้ป็นแนวทางหนการประเ่ินควา่พึงพอหจต่อ
ส่ือ่ลัติ่ีเดียเร่ืองการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก ส าหรับแกนน าสุขภาพประจ าครอบครัว ชนเผา่ลาหู่ 
ต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงหห่่  

 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 

สายฝน ทรงหงษา (2555) การพฒันาส่ือดา้นสุขภาพเร่ืองการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก
ส าหรับอาสาส่ัครสาธารณสุขประจ าหู่่บ้านชนเผ่าปกากะญอผลการศึกษา พบว่า ควา่รู้                            
หนการป้องกันโรคไข้เลือดออกของแกนน าสุขภาพประจ าครอบครัวก่อนการพฒันา่ีควา่รู้              
อยู่หนระดับปานกลางส่วนหลังการพัฒนาควา่รู้หนการป้องกันโรคไข้เลือดออกอยู่หนระดับ                  
สูงซ่ึงแตกต่างกันอย่าง่ีนัยส าคัญทางสถิติ (p < .001) สรุปได้ว่าส่ือด้านสุขภาพท่ีพัฒนาข้ึน่ี
ประสิทธิผลหนการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกและการพฒันาส่ือด้านสุขภาพโดยเฉพาะส่ือบุคคล                  
่ีควา่ส าคญัหนการส่ือสารหหค้วา่รู้หนเร่ืองอ่ืนๆหนชุ่ชนอ่ืนท่ีเป็นชนเผา่ปกากะญอ 

นนัทนัช โส่นรินทร์ (2556) การเปิดรับข่าวสาร ควา่รู้ ทศันคติ และการปฏิบติังาน           
หนการป้องกันควบคุ่โรคไข้เลือดออกของประชาชนหนจังหวดันนทบุรีผลการวิจัย พบว่า             
การเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก อยูห่นระดบัต ่า ส่วนหหญ่ไดรั้บข่าวสารจาก
ส่ือโทรทัศน์  ก ลุ่่ตัวอย่าง่ีควา่รู้เก่ียวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออกอยู่หนระดับสูง                 
โดยภาพรว่ทัศนค ติ ท่ี ่ี ต่อการป้องกันควบ คุ่โรคไข้ เลือดออกอยู่ หนระดับ สู ง่าก                      
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จากการวิเคราะห์ควา่สั่พนัธ์พบว่าการเปิดรับขอู้่ลข่าวสาร ควา่รู้ทศันคติ่ีควา่สั่พนัธ์ต่อ
การปฏิบติัหนการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก 

ภสัฐนันท์ กรรณกุลศรัณย ์(2556) ควา่พึงพอหจและการหช้ประโยชน์จากส่ือรณรงค์
ป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกของประชาชนหนเขต อ าเภอเ่ือง จงัหวดัเชียงหห่่ พบว่า ่ีระดบัควา่
คิดเห็นต่อควา่พึงพอหจและการหชป้ระโยชน์จากส่ือรณรงคป้์องกนัโรคไขเ้ลือดออก หนภาพรว่
อยู่หนระดับ่าก เรียงตา่ล าดับดังน้ี ควา่พึงพอหจต่อวิธีการน าเสนอส่ือรณรงค์ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก รองลง่าคือ ควา่พึงพอหจต่อเน้ือหาของส่ือรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก                        
การหช้ประโยชน์จากส่ือรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกกับผู ้อ่ืนและการหช้ประโยชน์ด้าน
สารประโยชน์จากส่ือรณรงคป้์องกนัโรคไขเ้ลือดออก ตา่ล าดบั    

ปุญญพฒัน์ ไชยเ่ล์และเสาวนีย ์สังข์แก้ว (2557) ปัจจยัท่ี่ีผลต่อการ่ีส่วนร่ว่หน                          
การควบคุ่และป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกของประชาชน ต าบลแหล่โตนด อ าเภอควนขนุน จงัหวดั
พทัลุง ผลการศึกษาพบว่า การ่ีต าแหน่งหนชุ่ชน ควา่รู้และปัจจยัแวดล้อ่ ่ีผลเชิงบวกต่อ            
การ่ีส่วนร่ว่หนการควบคุ่และป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกอย่าง่ีนยัส าคญัทางสถิติจากผลการศึกษา
คร้ังน้ี ควรส่งเสริ่ผูท่ี้่ีต าแหน่งหนชุ่ชนเป็นผูน้ าหนการควบคุ่และป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกอยา่ง
ต่อเน่ืองและจดักิจกรร่หหค้วา่รู้แก่ประชาชนเก่ียวกบัโรคไขเ้ลือดออก 
 ชลิต เกตุแสง (2558)  ปัจจัยท่ี่ีควา่สั่พันธ์กับพฤติกรร่การควบคุ่พาหะน า                                   
โรคไขเ้ลือดออกของประชาชน อ าเภอตะโห่ด จงัหวดัพทัลุง ผลการศึกษา พบว่า พฤติกรร่การ
ควบคุ่พาหะน าโรคไขเ้ลือดออก่ีคะแนนอยู่หนระดบัปานกลาง เ่่ือจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า
พฤติกรร่การควบคุ่พาหะน าโรคไข้เลือดออกด้านกายภาพ  ่ีคะแนนเฉล่ียอยู่หนระดับสูง 
พฤติกรร่การควบคุ่พาหะน าโรคไขเ้ลือดออกดา้นเค่ี ่ีคะแนนเฉล่ียอยูห่นระดบัปานกลาง และ
พฤติกรร่การควบคุ่พาหะน าโรคไขเ้ลือดออกดา้นชีวภาพ ่ีคะแนนเฉล่ียอยูห่นระดบัต ่าและยงั
พบวา่ปัจจยัเอ้ือ ไดแ้ก่ ควา่เพียงพอของทรัพยากร ปัจจยัเสริ่ ไดแ้ก่ การไดรั้บขอู้่ลข่าวสารและ
การได้รับค าแนะน าจากเจ้าหน้ าท่ีสาธารณสุ ขหรืออาสาส่ัครสาธารณสุขประจ าหู่่บ้าน                                   
่ีควา่สั่พันธ์ทางบวกหนระดับต ่ากับพฤติกรร่การควบคุ่พาหะน าโรคไข้เลือดออกอย่าง                   
่ีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01ดงันั้นควรุ่่งเน้นส่งเสริ่การควบคุ่พาหะน าโรคไขเ้ลือดออก
ทางด้านกายภาพและสนับสนุนปัจจยัเอ้ือด้านควา่เพียงพอของทรัพยากร ตลอดจนปัจจยัเสริ่  
ดา้นการเผยแพร่ขอู้่ลข่าวสารและค าแนะน าจากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข หรืออาสาส่คัรสาธารณสุข
ประจ าหู่่บา้น 

เกศราภรณ์ หนูเจริญและคณะ (2558) ควา่รู้เก่ียวกบัโรคไขเ้ลือดออกและการป้องกนั
โรคของครอบครัวท่ี่ีส่าชิกป่วยเป็นโรคไขเ้ลือดออกผลการศึกษาพบว่ากลุ่่ตวัอย่างส่วนหหญ่              
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่ีควา่รู้เก่ียวกบัโรคไขเ้ลือดออกและวิธีการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกอยูห่นระดบัสูง เ่่ือพิจารณา
รายข้อส่วนหหญ่รู้ว่าการระบาดของโรคไข้เลือดออกเกิดจากยงัควบคุ่แหล่งเพาะพนัธ์ยุงลาย                                
ไดน้อ้ย่ีควา่รู้เก่ียวกบัวธีิก าจดัลูกน ้าโดยการปล่อยปลา เปล่ียนน ้าหนแจกนัหรือถงัเก็บน ้าทุก 7 วนั           
แต่ท่ีส าคญักลุ่่ตวัอยา่งยงัพร่องควา่รู้หน เร่ือง ทรายอะเบทวา่ สา่ารถหส่หนน ้ าด่ื่ได ้การหส่เกลือ
น ้ าส้่สายชู หรือผงซักฟอกแทนทรายอะเบทได้ ไข่ยุงลายเกาะหนภาชนะท่ีแห้งได้นานเป็นปี                  
ควรขดัลา้งภาชนะเพื่อท าลายไข่ยงุลาย ดงันั้นบุคลากรทางสุขภาพควรตระหนกัถึงการหห้ควา่รู้แก่
ประชาชนโดยเน้นควา่ส าคัญหนการประเ่ินควา่รู้และหห้ข้อู่ลหนส่วนท่ีพร่องควา่รู้              
เช่น ทรายอะเบทหส่หนน ้ าด่ื่ได้ เ่่ือหส่หนสัดส่วนท่ีเห่าะส่ การขดัล้างภาชนะเพื่อท าลายไข่
ยุงลายหรือการเลือกหช้เกลือ น ้ าส้่สายชู หรือผงซักฟอกท่ี่ีอยู่หนครัวเรือนแทนทรายอะเบท              
เพราะการก าจดัลูกน ้ายงุเป็นวธีิควบคุ่โรคท่ีดีท่ีสุด 

พชัรีเ่ือง ุ่กสิ (2557) การพฒันาส่ือการสอนด้วยภาพอินโฟกราฟฟิกส์ ผ่านระบบ
เครือข่ายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรร่่หาบัณฑิต             
ผลการศึกษา พบวา่ ส่ือการสอนดว้ยภาพอินโฟกราฟฟิกส์ ่ีประสิทธิภาพไดต้า่เกณฑ์ของเ่กุย
แกนส์ ่ีค่า เท่ากบั 1.09 ผลสั่ฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่าง่ี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และผลการส ารวจควา่พึงพอหจของนกัศึกษา่ีควา่พึงพอหจต่อ
ส่ือการสอนท่ีพฒันาข้ึนอยูร่ะดบั่าก 

โสภาพนัธ์ สะอาด (2558) การพฒันารูปแบบการหหค้วา่รู้ดา้นสุขภาพโดยหชส่ื้อเรียนรู้
ดว้ยตนเองส าหรับผูป่้วยโรคเร้ือรัง การศึกษาพบว่า คะแนนการเรียนโดยหช้ส่ือเรียนรู้ด้วยตนเอง
หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนการเรียนรู้ดว้ยการหชส่ื้อเรียนรู้ดว้ยตนเองส าหรับผูป่้วยโรคเร้ือรังโดยคะแนน
อยู่หนระดับดี ค่าเฉล่ียของคะแนนก่อนและหลังการเรียนรู้ด้วยส่ือการเรียนรู้ด้วยตนเองผู ้ป่วย               
โรคเร้ือรัง แตกต่างกนัอยา่ง่ีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  

เ่่ือพิจารณาควา่คิดเห็นโดยรว่ของผูป่้วยโรคเร้ือรังท่ี่ีต่อส่ือการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
ดา้นเน้ือหา ดา้นการออกแบบ ดา้นการน า เสนอส่ือและดา้นการน าไปหช้ประโยชน์ พบว่า ่ีควา่
คิดเห็นอยู่หนระดบัดี่าก และผูท้รงคุณวุฒิ ด้านการศึกษา จ านวน 5 ท่าน ่ีควา่เห็นว่ารูปแบบ              
การหห้ควา่รู้ดา้นสุขภาพโดยหช้ส่ือเรียนรู้ดว้ยตนเองส าหรับผูป่้วยโรคเร้ือรังท่ีพฒันาข้ึน่ีควา่
เห่าะส่และสา่ารถน าไปหชก้บัผูป่้วยได ้

สุภาภรณ์ ประยูร่หิศร (2556) การพฒันาชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเองหนการป้องกนัการติดเช้ือ
ส าหรับผูดู้แลเด็กหนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก การศึกษา พบว่า ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองหนการป้องกนั        
การติดเช้ือสาหรับผูดู้แลเด็กหนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีพฒันาข้ึน่ีประสิทธิภาพสา่ารถน าไปเผยแพร่
หหผู้ดู้แลเด็กหชศึ้กษาดว้ยตนเองเพื่อหห้่ ีควา่รู้หนการป้องกนัการติดเช้ือหนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
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 (ไซเอด ่าดิฮาและคณะ, 2012) ควา่รู้ ทศันคติและการปฏิบติัตนต่อโรคไขเ้ดงกีหน
ผูห้หญ่กลุ่่สังค่ของคนชั้นสูงและสังค่คนยากจน ควา่รู้เก่ียวกบัโรคเดงกีหนกลุ่่ กลุ่่ผู ้่ ีฐานะ
ทางเศรษฐกิจและสังค่สูงกว่าผู ้่ ีรายได้น้อยหรือการศึกษาน้อยและ่ีการปฏิบติัตนเพื่อป้องกนั
ปัจจยัเส่ียงและควา่ชุกของโรคไดดี้กว่า การรณรงค์เก่ียวกบัสุขภาพควรุ่่งเน้นไปท่ีกลุ่่คนท่ี่ี
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังค่ต ่า 
 (กูนาเซการาและคณะ, 2012) ควา่รู้ ทศันคติและการปฏิบติัต่อโรคเดงกีหนกลุ่่ชุ่ชน
ชานเ่ือง หนศรีลังกา ผลการศึกษา พบว่า กลุ่่ตัวอย่างส่วน่าก่ีควา่รู้น้อย และ่ีทัศนคติ             
ท่ีไ่่ดีซ่ึงส่งผลต่อระดับการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคติดเช้ือเดงกี จึงควร่ีการหห้ควา่ข้อู่ล 
ควา่รู้และโครงการประชาสั่พนัธ์เร่ืองโรคไขเ้ดงกีหนชุ่ชน 
 (วงศ์,อาบูบาการ์, 2013) แบบแผนควา่เช่ือดา้นสุขภาพและการปฏิบติัหนการป้องกนั
โรคไขเ้ดงกี จากการศึกษาพบวา่กลุ่่ตวัอยา่ง่ีควา่ตระหนกัถึงไขเ้ดงกี และการป้องกนัโรคสูงแต่
ไ่่่ีควา่รู้เร่ืองพยาธิของเช้ือเดงกี โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออก (Dengue Haemorrhagic Fever           
- DHF) และภาวะช็อก (Dengue Shock Syndrome - DSS) ซ่ึงส่งหห้ผลหห้บางคนเช่ือวา่ไขเ้ดงกีเป็น
อนัตรายถึงชีวิตหนขณะท่ีบางคนคิดว่าเป็นโรคท่ีรักษาได้โดยง่าย กลุ่่ตวัอย่างท่ีเป็นวยัรุ่นและ
ผูสู้งอายุ่ีควา่เขา้หจน้อย เก่ียวกับควา่ไวต่อการรับเช้ือเดงกี โดยรว่แล้วควา่เข้าหจผิด ๆ น้ี
สา่ารถจ าแนกเป็นสองแบบ คือ ควา่เขา้หจวา่เขาสา่ารถป้องกนัการติดเช้ือไดโ้ดยธรร่ชาติและ
่ีควา่เส่ียงต ่าต่อการพบเจอพาหะเช้ือไวรัสเดงกีหรือยุงลาย ซ่ึงอุปสรรคหนการป้องกนัตนเองจาก
การติดเช้ือเดงกีแบ่งไดเ้ป็น 1.ไ่่รับรู้ถึงควา่สา่ารถของตนเอง 2.ขาดการรับรู้ถึงประโยชน์ของ
การรักษา 3.ขาดควา่เขา้หจหนเร่ืองควา่ไวของการติดเช้ือ 4.ควา่ไ่่แน่หจหนลกัษณะของการ           
ติดเช้ือทั้งน้ีการขาดการรับรู้ถึงประโยชน์ของการป้องกนัเช้ือเดงกีอยา่งต่อเน่ือง เกิดจากการต่อตา้น
การป้องกันโรคติดเช้ือเดงกีหนชุ่ชน การแพทย์แผนโบราณและการรักษาท่ีบ้านถูกหช้อย่าง
กวา้งขวางและกลุ่่ตวัอยา่งคิดวา่เพียงพอต่อการรักษาไขเ้ดงกี 
 (ชูเอป, ทอดด์, แค่ป์เบล , อิไลท์และจอลล่ี, 2010) ควา่รู้ทัศนคติและการปฏิบัติ
เก่ียวกบัการติดเช้ือไขเ้ลือดออกหน่อร์แลนด์จาไ่กา้ ผลการศึกษา พบวา่ การ่ีควา่รู้เก่ียวกบัโรค
ไขเ้ลือดออกหนหู่่ประชากร่อร์แลนด์ไ่่่ีผลต่อ่าตรการหนการป้องกนัโรค ดงันั้นโปรแกร่ 
การวางแผนงาน ผูป้ฏิบติังานตอ้งส่งเสริ่การแกไ้ขปัญหาอุปสรรคหนการเปล่ียนแปลงพฤติกรร่
สุขภาพ การวางแผนหนอนาคตควรุ่่งเนน้การหห้ควา่รู้และกระตุน้หห้ประชาชน่ีการการป้องกนั
อยา่งง่าย เช่นการหชย้าฆ่าแ่ลงและการกางุ่ง้และการดูแลบา้น  
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กรอบแนวคิดการวจัิย 
 

ผูว้จิยัไดพ้ฒันาดา้นสุขภาพประเภทส่ือ่ลัติ่ีเดีย โดยหชรู้ปแบบ ADDIE  MODEL 
 

ขั้นตอนการวิเคราะห์ (Analyze) 

1. ส ารวจและวเิคราะห์ขอู้่ลบริบทต าบลป่าป้องและควา่รู้เร่ืองโรคไขเ้ลือดอออก 
2. วเิคราะห์ผูเ้รียน ก าหนดเน้ือหาและรวบรว่ขอู้่ล 
3. ก าหนดวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรร่ 

 

 

ขั้นตอนการออกแบบ (Design) 

1. เขียนโครงเร่ืองออกแบบส่ือดา้นสุขภาพประเภทส่ือ่ลัติ่ีเดีย เสนออาจารยท่ี์ปรึกษา 
ตรวจสอบ 
2. น าโครงเร่ืองท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้เสนอหหผู้เ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหาตรวจสอบควา่เห่าะส่ 

ขั้นการพฒันา (Develop) 

1. สร้างส่ือดา้นสุขภาพประเภทส่ือ่ลัติ่ีเดีย เร่ืองการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก 
2. น าส่ือ่ลัติ่ีเดียหหผู้เ้ช่ียวชาญภาษาไทยตรวจสอบ 
3. พฒันาส่ือ่ลัติ่ีเดียภาษาไทยโดยแปลและบรรยายดว้ยภาษาลาหู่ 
4. น าส่ือส่ือ่ลัติ่ีเดีย ภาษาลาหู่ท่ีพฒันาข้ึนหห้ผูเ้ช่ียวชาญภาษาลาหู่ตรวจสอบ  
 

ขั้นการน าไปใช้ (Implement) 

หาประสิทธิภาพของส่ือดา้นสุขภาพ  จ านวน 42 คน 
 

ขั้นการประเมินผล (Evaluation) 

1. ประเ่ินหาผลสั่ฤทธ์ิ ของส่ือดา้นสุขภาพ  

2. ประเ่ินจากควา่พึงพอหจ 
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 บทที ่3 

 

วธิีการด าเนินงานวจิัย 
 

 
รูปแบบการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัและพฒันาส่ือด้านสุขภาพ เร่ืองการป้องกันโรค

ไขเ้ลือดออก ส าหรับแกนน าสุขภาพประจ าครอบครัวชนเผ่าลาหู่และประเมินประสิทธิภาพและ
ผลสัมฤทธ์ิของส่ือดา้นสุขภาพมีขั้นตอนการศึกษา ดงัน้ี 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 
 ประชากร 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ประชากรท่ี คือ แกนน าสุขภาพประจ าครอบครัวชนเผา่ลาหู่ท่ีอาศยั
อยูใ่นเขตพื้นท่ี ต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ ทั้งเพศหญิงและเพศชาย สามารถ
พูด ฟัง ภาษาไทยและภาษาลาหู่ ไดเ้ป็นสมาชิกในครอบครัว เป็นผูดู้แล และให้การช่วยเหลือดา้น
สุขภาพของบุคคลในครอบครัว จ านวน 100 คน เป็นตวัแทนจากทุกครัวเรือนชนเผา่ลาหู่ 

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ี คือ แกนน าสุขภาพประจ าครอบครัวชนเผา่ลาหู่ท่ีอาศยัอยู่

ในเขตต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 42 คน โดยการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง
ตามเกณฑก์ารคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งเขา้ในการศึกษา 
 เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเข้าในการศึกษา (Inclusion criteria)   

1. เป็นแกนน าสุขภาพประจ าครอบครัวชนเผา่ลาหู่ทั้งเพศชายเละเพศหญิงเป็นสมาชิก
ในครอบครัว เป็นผูดู้แลและใหก้ารช่วยเหลือดา้นสุขภาพของบุคคลในครอบครัว  

2.  สามารถพูด ฟัง อ่าน ภาษาไทยและภาษาลาหู่ 
3.  ยนิดีเขา้ร่วมการศึกษา 
4.  การศึกษาระดบัประถมศึกษาข้ึนไป 
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  เกณฑ์การคัดกลุ่มตัวอย่างออกจากการศึกษา (Exclusion criteria)                     
1. ไม่ยนิดีเขา้ร่วมการศึกษา     
2.  ยา้ยท่ีอยูข่ณะท าการศึกษา 
3. ไมส่ามารถพูด ฟัง อ่าน ภาษาไทยและภาษาลาหู่ 

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดท้  าการสร้างข้ึนประกอบดว้ยเคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูลและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการด าเนินการศึกษา ดงัน้ี 

1. ส่ือด้านสุขภาพ เร่ืองการป้องกันโรคไข้เลือดออกส าหรับแกนน าสุขภาพประจ า
ครอบครัวชนเผ่าลาหู่ท่ีพัฒนาข้ึนตามรูปแบบ ADDIE MODEL5 ขั้นตอน (มนต์ชัย เทียนทอง, 
2545) เป็นส่ือมลัติมีเดียทั้งภาษาไทยและภาษาลาหู่ 

2. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยส่ือดา้นสุขภาพ เป็นแบบทดสอบก่อนเรียน
และหลงัเรียน จ านวน 20 ขอ้ เป็นแบบเลือกตอบใช่ ไม่ใช่ ให้เลือกเพียง 1 ค าตอบ การให้คะแนน 
ตอบถูก ให้ 1 คะแนน ตอบผิด ให้ 0 คะแนน คิดเป็นคะแนนเต็ม 20  คะแนน เม่ือรวมคะแนนแลว้จดั
ระดบัความรู้โดยก าหนดเกณฑ์ในการแปลผล คะแนน 3 ระดบั ตามเกณฑ์ของบลูม (Bloom, 1968) 
ดงัน้ี 

ระดบัความรู้มาก               ร้อยละ 80 -100   
ระดบัความรู้ปานกลาง      ร้อยละ 60 -79     
ระดบัความรู้นอ้ย               นอ้ยกวา่ร้อยละ  60 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการด าเนินการศึกษา 
1. แบบประเมินคุณภาพส่ือดา้นสุขภาพ  เกณฑก์ารประเมิน แบ่งเป็น 5 ระดบั ตามเกณฑ์

ของบลูม (Bloom, 1968) ดงัน้ี  
ระดบั  5  หมายถึง  ดีมาก  
ระดบั  4  หมายถึง  ดี 
ระดบั 3  หมายถึง  ปานกลาง 
 ระดบั 2  หมายถึง  พอใช ้
ระดบั  1 หมายถึง  ควรปรับปรุง 
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การแปลความหมายของค่าท่ีวดั ไดจ้ากการแบ่งช่วงคะแนนเฉล่ียเพื่อแปลผลและอธิบาย
ตวัแปรใชเ้กณฑ์ของเบสท ์(Best, 1997) พิสัยของช่วงคะแนน = คะแนนสูงสุด-คะแนนต ่าสุด/ระดบั
ท่ีตอ้งการ ดงันั้นจึงก าหนดเกณฑก์ารแปลผลโดยยดึถือตามเกณฑช่์วงคะแนนเฉล่ีย ดงัน้ี  

ค่าเฉล่ีย 4.50 - 5.00   หมายถึง มีคุณภาพดีมาก 
ค่าเฉล่ีย 3.50 - 4.49   หมายถึง มีคุณภาพดี 
ค่าเฉล่ีย 2.50 – 3.49  หมายถึง มีคุณภาพปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.50 – 2.49  หมายถึง มีคุณภาพปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีคุณภาพควรปรับปรุง 

2. แบบประเมินความพึงพอใจของแกนน าสุขภาพประจ าครอบครัวชนเผา่ลาหู่ท่ีเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยมีค าตอบให้เลือกตอบ 3 ระดบั (3,2,1) มีระดบัการวดั
เป็นช่วงสเกล (Interval Scale) แปลผลโดยการจดัเป็น 3 ระดบั คือ มาก ปานกลาง น้อย ซ่ึงได้จากการ
แบ่งช่วงคะแนนเฉล่ียเพื่อแปลผลและอธิบายตวัแปร ใชเ้กณฑข์องเบสท ์(Best, 1997) ดงัน้ี   
  พิสัยของช่วงคะแนน = คะแนนสูงสุด-คะแนนต ่าสุด/ระดบัท่ีตอ้งการดงันั้นจึงก าหนด
เกณฑก์ารแปลผลโดยยดึถือตามเกณฑช่์วงคะแนนเฉล่ีย ดงัน้ี  

ระดบัความพึงพอใจมาก            หมายถึง  ช่วงคะแนนเฉล่ีย  2.34 – 3.00  
ระดบัความพึงพอใจปานกลาง   หมายถึง  ช่วงคะแนนเฉล่ีย  1.67 – 2.33  
ระดบัความพึงพอใจนอ้ย            หมายถึง  ช่วงคะแนนเฉล่ีย  1.00  –  1.66  

3. แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไป ดงัน้ี  
แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของแกนน าสุขภาพประจ าครอบครัว ประกอบดว้ยค าถาม 

เก่ียวกบัเพศ อายุ  สถานภาพสมรส  อาชีพระดบัการศึกษา รายได้ต่อเดือน จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 

ระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนประสบการณ์การเจบ็ป่วยดว้ยโรคไขเ้ลือดออกของครอบครัว บทบาท
และหน้าท่ีในชุมชนการไดรั้บข่าวสารเร่ืองโรคไขเ้ลือดออกจากส่ือขอ้ค าถาม จ านวน 17 ขอ้ มีลกัษณะ
เป็นแบบใหเ้ลือกตอบ 

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ  
ประกอบดว้ย การหาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของเคร่ืองมือและการหาความความเช่ือมัน่           

มีรายละเอียดดงัน้ี 
การหาความเทีย่งตรงเชิงเน้ือหาของเคร่ืองมือ (content validity) 
1. ส่ือด้านสุขภาพ เร่ือง การป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกส าหรับแกนน าสุขภาพประจ า

ครอบครัวชนเผ่าลาหู่ ต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ ผูว้ิจยัน าส่ือดา้นสุขภาพท่ี
พฒันาข้ึนตามขั้นตอนตาม ADDIE MODEL 5 ขั้นตอน เป็นส่ือมลัติมีเดียทั้งภาษาไทยและภาษาลาหู่ 
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เสนอผูเ้ชียวชาญ จ านวน 6 ท่าน ประเมินคุณภาพโดยแบ่งเป็นผูเ้ช่ียวชาญ ดา้นภาษาไทย 3 ท่าน และ
ดา้นภาษาลาหู่ 3 ท่าน 

2. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยส่ือดา้นสุขภาพ ผูว้จิยัน าทดสอบท่ีสร้าง
ข้ึนให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่านในการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาท่ีต้องการวดั (Content 
Validity) แลว้ค านวณหาค่าดชันีสอดคลอ้ง (Item-Objective Index:IOC) การศึกษาน้ีวิเคราะห์ IOC
ไดร้ะหว่าง 0.33 - 1.00 ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกขอ้ค าถามท่ีมีค่าดชันีความสอดคล้องระหว่าง 0.50 -
1.00ไว ้จ านวน 20 ขอ้ 

3. แบบประเมินคุณภาพส่ือด้านสุขภาพ  ผูว้ิจยัผูว้ิจยัน าแบบประเมินคุณภาพส่ือด้าน
สุขภาพ เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่านเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง ความครอบคลุม และความ
เหมาะสมของเน้ือหา 

4. แบบประเมินความพึงพอใจ ผูว้ิจยัผูว้ิจยัน าแบบประเมินคุณภาพส่ือด้านสุขภาพ 
เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง ความครอบคลุมและความเหมาะสม
ของเน้ือหา 

การหาความเช่ือมั่น (Reliability)   
ผูว้ิจยัน าแบบทดสอบหลงัปรับแกจ้ากผูเ้ช่ียวชาญแลว้ทดลองใช้กบักลุ่มประชากรท่ีมี

ลกัษณะคลา้ยคลึงกบักลุ่มตวัอยา่ง คือ แกนน าสุขภาพประจ าครอบครัว ชนเผา่ลาหู่ ต าบลลวงเหนือ 
อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 30 คน แลว้น ามาวิเคราะห์ทางสถิติหาความเท่ียงของ
แบบสอบทดสอบความรู้ด้วยวิธีของ  คูเดอร์–ริชาร์ดสัน(Kuder –Richardson , K20 )ได้ค่าความ
เช่ือมัน่เท่ากบั 0.79 

การพทิกัษ์สิทธ์ิกลุ่มตัวอย่าง    
 การเก็บรวมรวมข้อมูลในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัอธิบายถึงวตัถุประสงค์ของการวิจยัให้กลุ่ม
ตวัอย่างทราบเพื่อขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลด้วยความสมคัรใจโดยกลุ่มตวัอย่างสามารถ
ปฏิเสธการเขา้ร่วมในการวิจยัโดยจะไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ ค าตอบและขอ้มูลทุกอย่างถือเป็น
ความลบั น าเสนอ ในภาพรวมและใชป้ระโยชน์ในทางวชิาการเท่านั้น  

 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 

การด าเนินการวจิยัและรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 
 
     



46 

 

การพฒันาส่ือด้านสุขภาพ  
การพฒันาส่ือด้านสุขภาพ เร่ืองการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก ส าหรับแกนน าสุขภาพ

ประจ าครอบครัวชนเผ่าลาหู่ ในระยะท่ี 1 ผูว้ิจยัได้พฒันาส่ือด้านสุขภาพ ตามรูปแบบ ADDIE 
MODELประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นตอนการวิเคราะห์ 2) ขั้นตอนการออกแบบ 3) ขั้นตอน   
การพฒันา 4) การน าไปใช้  5) ขั้นการประเมินผล โดยแต่ละขั้นตอนผูว้ิจยัศึกษาเอกสารและทบทวน
วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง ร่วมกับการศึกษาเอกสารและทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูล              
ในแต่ละขั้นตอนดงัน้ี 

ขั้นตอนที ่1 การวเิคราะห์ (Analyze)   
1. ศึกษาขอ้มูลบริบทของต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ สถานการณ์

การระบาดของโรคไขเ้ลือดออกในเขตต าบลป่าป้องและขอ้มูลของกลุ่มชนเผ่าลาหู่ท่ีอาศยัอยู่ใน
พื้นท่ีต าบลป่าป้องและก าหนดเน้ือหาของส่ือดา้นสุขภาพ เร่ืองการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกส าหรับ
แกนน าสุขภาพประจ าครอบครัวชนเผา่ลาหู่ ต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ให้มี
เน้ือหาท่ีเหมาะสม ไม่ซับซ้อนโดย ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้จากเอกสารคู่มือวิชาการโรคติดเช้ือเดงกี
และโรคไขเ้ลือดออกเดงกี ด้านการแพทยแ์ละสาธารณสุข ประกอบด้วยสาเหตุของการเกิดโรค                
การติดต่อและปัจจยัเส่ียง การติดเช้ือ อาการและอาการแสดง การรักษาและป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก 
เน้ือหาของส่ือดา้นสุขภาพ ดงัน้ี 

1.1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัโรคไข้เลือดออก  
1.1.1 โรคไขเ้ลือดออกเกิดจากเช้ือไวรัส เดงกี  
1.1.2  ยุงลาย เป็นพาหะน าเช้ือโรคไขเ้ลือดออก ซ่ึง ยุงลายท่ีเป็นพาหะน าเช้ือโรค

ไข้เลือดออก มีอยู่ 2 ชนิด คือยุงลายบ้านและยุงลายสวนโดยมียุงลายบ้านเป็นพาหะหลักในการ                
น าเช้ือโรค  

1.1.3  ไข่ของยุงลาย จะทนต่อความแห้งแลง้ไดน้าน เป็นปีและยงัสามารถถ่ายทอด
เช้ือโรคไขเ้ลือดออกไปยงัไข่ยงุลายรุ่นต่อไปได ้   

1.1.4 ช่วงเวลาการระบาด พบไดต้ลอดปีและพบมากในฤดูฝน   
1.1.5  พบผูป่้วยในทุกกลุ่มอาย ุและกลุ่มเด็กมีความเส่ียงมากกวา่ผูใ้หญ่ 
1.1.6  ผูป่้วยโรคไขเ้ลือดออกจะมีอาการไขเ้ฉียบพลนัและไขสู้งลอยนาน 2-7 วนั 

ปวดศรีษะ ปวดกระบอกตา ปวดขอ้ ปวดกระดูก เบ่ืออาหาร คล่ืนไส้และอาเจียน หลงัมีไข ้2-3 วนั มกั
มีจุดสีแดง ท่ีผิวหนงัของผูป่้วย และอาจมีเลือดก าเดาไหล เลือดออกตามไรฟัน อาเจียนเป็นเลือดหรือ 
ถ่ายอุจจาระเป็นสีด า  
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1.1.7 ผูป่้วยด้วยโรคไขเ้ลือดออกบางราย อาจมีอาการรุนแรง ถึงขั้นช็อก ซ่ึงอาจ
ท าใหเ้สียชีวติได ้

1.1.8  อาการส าคญัของโรคไขเ้ลือดออกท่ีแตกต่างจากไขห้วดั คือโรคไขเ้ลือดออก
จะไม่มีน ้ามูก ไม่ไอ แต่จะมีอาการปวดศรีษะ ปวดกระบอกตาและปวดเม่ือย ตามกลา้มเน้ือมาก   

1.1.9 ในระยะไขล้ด ผูป่้วยอาจจะมีภาวะ ช็อก คือ มือเทา้เยน็ ซึม กระสับกระส่าย 
ปัสสาวะนอ้ยลง ซ่ึงบ่งช้ีถึงอาการอนัตราย ท่ีตอ้งไปพบแพทย ์

1.1.10 ระบุไดว้่าโรคไขเ้ลือดออกยงัไม่มียาท่ีใช้ในการรักษา จะรักษา ตามอาการ 
เท่านั้นซ่ึง ผูป่้วยไขเ้ลือดออกไม่ควรทานยาแอสไพริน ควรทานแต่ยาพาราเซตามอล เพื่อลดไขเ้ท่านั้น 

1.2 การป้องกนัโรคไข้เลือดออกสามารถท าได้เพยีง 3 วธีิ ได้แก่ 
  1.2.1 การป้องกนัไม่ให้ถูกยุงกดั  

1) การนอนในมุง้ หรือหอ้งท่ีมีมุง้ลวด 
2) การอาบน ้า ช าระร่างกาย ใหส้ะอาด 
3) ไม่อยูใ่นมุมมืดและมีแสงสวา่งนอ้ย 
4)  จุดยากนัยงุ หรือใชย้าทากนัยงุ 
5)  สวมใส่เส้ือผา้ใหมิ้ดชิด   

1.2.2 การก าจัดลูกน า้ ยุงลาย  
1) การเก็บบา้น ใหส้ะอาด ไม่ให ้ยงุลาย เกาะพกัหรือวางไข่ 
2) เก็บขยะ วสัดุ ภาชนะรวมถึงยางรถยนต์เก่าท่ีไม่ใช้งานแล้วบริเวณรอบ ๆ 

บา้นเพื่อท าลายแหล่งเพาะพนัธ์ุของลูกน ้ ายุงลายปิดฝาโอ่งให้มิดชิดหรือเปล่ียนถ่ายน ้ าทุกสัปดาห์ 
เพื่อไม่ใหย้งุลายวางไข่ 

3) ขดัและลา้ง ดา้นในของผวิภาชนะ ทุกคร้ังเพื่อขจดัไข่ยงุลาย 
4) ใส่ทรายก าจดัลูกน ้ าในโอ่งหรือภาชนะท่ีปิดฝาไม่ไดใ้นอตัราส่วน ทราย

ก าจดัลูกน ้า 1 กรัม ต่อ น ้า 10 ลิตร สามารถก าจดัลูกน ้ายงุลายไดน้าน 3 เดือน 
5) การใส่ทรายก าจดัลูกน ้ายงุลาย ในน ้าท่ีสกปรก จะไม่สามารถก าจดัลูกน ้า 
6) การใส่เกลือแกง 2 ชอ้นชาหรือในถว้ยน ้ารองขาตูก้บัขา้ว ต่อน ้า 250 มิลลิลิตร 
7)  การเล้ียงปลาหางนกยงูหรือปลาสอดในอ่างบวัหรือถงัเก็บน ้า                   

 2.3 การก าจัดตัวเต็มวยัของยุงลาย 
2.3.1 การพน่หมอกควนัควรพน่ในบา้นโดยเวลาท่ีเหมาะสมของการพน่หมอก

ควนั คือ เวลาตั้งแต่ 9โมงเชา้ ถึง 4 โมงเยน็ ซ่ึง เป็นการพ่นเพื่อควบคุมโรคเท่านั้น การพ่นละออง
ฝอย ควรพน่ นอกบา้น ซ่ึงจะพน่ในช่วงเชา้และไม่ควรสายเกิน 10 โมง 
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2.3.2 การใชส้เปรยฉี์ดยงุแบบกระป๋องหรือใชน้ ้ าผสมผงซกัฟอกฉีดพ่นให้ถูก
ตวัยงุ 

2.2.3 การ ใชก้บัดกัไฟฟ้า หรือไมตี้ยงุไฟฟ้า 
ขั้นตอนที ่2 การออกแบบ (Design Phase)  
1. ก าหนดรูปแบบและประเภทของส่ือดา้นสุขภาพเป็นส่ือมลัติมีเดีย 
2. เขียนสคริปแผนเค้าโครงเร่ืองความรู้เร่ืองการป้องกันโรคไข้เลือดออก เสนอ                       

อาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหา การใชภ้าษา และการใชภ้าพประกอบ   
3.  ออกแบบภาพกราฟิก ฉากหลัง ล าดบัข้อมูล ท่ีจะน าเสนอในส่ือมลัติมีเดีย เร่ือง 

ความรู้เร่ืองการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก ส าหรับแกนน าสุขภาพประจ าครอบครัวชนเผา่ลาหู่ ต าบล
ป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  ตามสคริปท่ีได้ให้ภาพสามารถส่ือความหมายให้
กลุ่มเป้าหมายเขา้ใจ 

4.  น าภาพท่ีได้จากการออกแบบ มาดราฟ และลงสีบนโปรแกรม Adobe Illustrator CC 
2014 เพื่อใหไ้ดภ้าพท่ีคมชดั 

 

ภาพที ่3.1 หนา้จอการออกแบบ ดว้ยโปรแกรม Adobe Illustrator CC 2014 
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4.  น าภาพท่ีออกแบบมาท าการ Animate เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ บนโปรแกรม 
Adobe After Effects CC 2014 

ภาพที ่3.2 หนา้จอการออกแบบ ดว้ยโปรแกรม Adobe After Effects  CC 2014 
  

5. น าไฟลว์ดีิโอ ท่ีสมบูรณ์ มาใส่เสียง เพิ่มเติม โดยจะมี เสียงเอฟเฟคและเสียง 
 

ประกอบหลกัในโปรแกรม Adobe Premiere Pro CC 2014 ได้แก่ เสียงภาษาไทยและ
เสียงภาษาลาหู่ 

 

ภาพที ่3.3 หนา้จอการออกแบบ ดว้ยโปรแกรม Adobe Premiere Pro CC 2014 
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6. ท าการ Export (ประมวลผล) เพื่อใหไ้ดไ้ฟลว์ดีิโอ 

 

ภาพที ่3.4 หนา้จอการ Export (ประมวลผล) 

7. น าส่ือมลัติมีเดียท่ีได ้เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความเหมาะสมดา้นเน้ือหาและ
ปรับแกต้ามค าแนะน า 

ขั้นตอนที ่3 การพฒันา (Development Phase)  
1. น าส่ือมลัติมีเดียเร่ืองโรคไขเ้ลือดออกส าหรับแกนน าสุขภาพครอบครัวชนเผ่าลาหู่              

ต  าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ (ภาษาไทย) ท่ีสร้างและพฒันาข้ึนน าเสนอต่อ
ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ประเมินคุณภาพของส่ือมลัติมีเดียเร่ืองการป้องกันโรคไขเ้ลือดออก
ส าหรับแกนน าสุขภาพประจ าครอบครัวชนเผ่าลาหู่ (ภาษาไทย) แลว้น าส่ือมาปรับปรุงตามค าแนะน า
ของผูเ้ช่ียวชาญ  

2. น าส่ือมลัติมีเดียเร่ืองการป้องกันโรคไข้เลือดออกส าหรับแกนน าสุขภาพประจ า
ครอบครัวชนเผา่ลาหู่ ต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ (ภาษาไทย) ท่ีพฒันาข้ึนมา
แปลและอดัเสียงเป็นภาษาลาหู่โดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาษาลาหู่ แลว้น าส่ือมลัติมีเดียเร่ืองการป้องกนั
โรคไข้เลือดออกส าหรับแกนน าสุขภาพประจ าครอบครัวชนเผ่าลาหู่ ต าบลป่าป้อง อ าเภอดอย
สะเก็ด จังหวดัเชียงใหม่ (ภาษาลาหู่) น าเสนอต่อผู ้เช่ียวชาญด้านภาษาลาหู่ จ  านวน 3 ท่าน 
ตรวจสอบ ความถูกตอ้ง ด้านเน้ือหา ภาษาลาหู่ สามารถส่ือสารตรงกบัเน้ือหาภาษาไทย หรือไม่ 
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ผูเ้ช่ียวชาญประเมินคุณภาพส่ือมลัติมีเดีย เร่ืองการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกส าหรับแกนน าสุขภาพ
ประจ าครอบครัวชนเผา่ลาหู่ ต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ (ภาษาลาหู่) 

ขั้นตอนที ่4 การน าไปใช้ (Implementation Phase)  
หลงัจากปรับปรุงตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญแลว้ จึงน าส่ือมลัติมีเดียเร่ืองการป้องกนั

โรคไข้เลือดออกส าหรับแกนน าสุขภาพครอบครัวชนเผ่าลาหู่ ต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด 
จงัหวดัเชียงใหม่ ทั้งภาษาไทยและภาษาลาหู่น าไปทดสอบประสิทธิภาพและผลสัมฤทธ์ิ ดงัน้ี 

น าไปใช้โดยการทดสอบในกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 42 คน โดยใช้ส่ือมลัติมีเดียเร่ืองการ
ป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกท่ีพฒันาข้ึนทดสอบกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีต่างกนัคือระดบั
การศึกษาประถมศึกษาและระดบัมธัยมศึกษา มีล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 
 1. กิจกรรมก่อนเรียน 

1.1 ผูว้จิยัเตรียมความพร้อมกลุ่มตวัอยา่งและแนะน าตนเอง 
1.2 อธิบายวตัถุประสงคใ์นการวจิยัใหก้ลุ่มตวัอยา่งทราบ 
1.3 กลุ่มตวัอยา่งท าแบบทดสอบก่อนเรียนรู้ ก่อนเรียนรู้ดว้ยส่ือมลัติมีเดียโดยผูว้ิจยั

ช้ีแจงเหตุผลของการทดสอบใหก้ลุ่มตวัอยา่งทราบ 
2. กิจกรรมการเรียนการสอน 

2.1 ผูว้ิจยัแจ้งกลุ่มตวัอย่างให้ทราบว่าจะด าเนินการเปิดส่ือมัลติมีเดีย เร่ือง การ
ป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกส าหรับแกนน าสุขภาพประจ าครอบครัวชนเผ่าลาหู่ ต าบลป่าป้อง อ าเภอ
ดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 2 คร้ัง โดยคร้ังแรกจะเปิดส่ือมลัติมีเดีย (ภาษาไทย) แลว้จึงเปิด
ส่ือมลัติมีเดียเร่ืองการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกส าหรับแกนน าสุขภาพประจ าครอบครัวชนเผ่าลาหู่ 
(ภาษาลาหู่)   

2.2 ผูว้จิยัสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของแกนน าสุขภาพประจ าครอบครัวชนเผา่ลาหู่   
2.3 เม่ือแกนน าสุขภาพประจ าครอบครัวชนเผา่ลาหู่ ดูส่ือมลัติมีเดียแลว้เสร็จ ผูว้ิจยั

ขอให้แกนน าสุขภาพประจ าครอบครัวชนเผ่าลาหู่ ท าแบบทดสอบหลงัการเรียนรู้และตอบแบบ
ประเมินความพึงต่อส่ือมลัติมีเดีย เร่ือง การป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกส าหรับแกนน าสุขภาพประจ า
ครอบครัวชนเผา่ลาหู่  

2.4 ผูว้ิจยัรอรับแบบทดสอบหลงัเรียนแบบประเมินความพึงพอใจต่อส่ือมลัติมีเดีย 
เร่ือง การป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกกลบัคืนและตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของแบบทดสอบ
หลงัเรียนและแบบประเมินความพึงพอใจ ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบทดสอบและแบบประเมิน
ความพึงต่อส่ือมลัติมีเดียของแกนน าสุขภาพประจ าครอบครัวชนเผา่ลาหู่ มาวเิคราะห์ แลว้จึงน าไป
ทดสอบในขั้นต่อไป 
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2.5 ผูว้ิจยัเปิดโอกาสให้กลุ่มตวัอย่างสามารถซักถามส่ิงท่ีสงสัยหรือให้ขอ้เสนอแนะ
ต่อส่ือมัลติมีเดียเร่ืองการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกส าหรับแกนน าสุขภาพประจ า
ครอบครัวชนเผา่ลาหู่ 

2.6  ผูว้จิยักล่าวขอบคุณกลุ่มตวัอยา่งท่ีใหค้วามร่วมมือในการวจิยั 
3. กิจกรรมขั้นสรุป 
ผูว้ิจยัและกลุ่มตวัอยา่งร่วมกนัสรุปเน้ือหาท่ีไดจ้ากการเรียนรู้และร่วมกนัอภิปราย สรุป

ทบทวนเน้ือหาท่ีไดเ้รียนมา 
4. กิจกรรมการวดัและประเมินผล 

4.1 ส่ิงท่ีตอ้งการวดัผล โดยการตรวจสอบความรู้ของแกนน าสุขภาพประจ าครอบครัว
ชนเผ่าลาหู่จากการท าแบบทดสอบก่อนเรียน / หลงัเรียน การตอบค าถาม การร่วมกิจกรรม การสรุป
ขอ้มูล 

 4.2 วธีิการวดั 
4.2.1 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน/หลงัเรียน 
4.2.2 สังเกตความถูกตอ้งในการตอบค าถาม การร่วมกิจกรรมและการสรุป

ขอ้มูล    
4.2.3 ผู ้วิจัยน าข้อมูลท่ีได้จากแบบประเมินความพึงพอใจต่อส่ือมัลติมีเดีย               

กลุ่มตวัอยา่งมาวเิคราะห์    
ขั้นตอนที ่5 การประเมินผล (Evaluation Phase)  
การประเมินผลประสิทธิภาพของส่ือดา้นสุขภาพโดยการหาค่าสัดส่วนของคะแนนท่ี

ได้จากการท าแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนรู้ด้วยส่ือด้านสุขภาพ ตามเกณฑ์ของเมกุยแกนส์ 
(เสาวนีย ์สิกขาบณัฑิต, 2528) สูตรการค านวณดงัน้ี   

Efficiency = Posttest /Pretesst 
Pretesst = คะแนนท่ีไดจ้ากการท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
Posttest = คะแนนท่ีไดจ้ากการท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
ค่าท่ีไดม้ากกวา่ 1 

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปโดยใช้สถิติ 
ดงัน้ี  
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1.  ขอ้มูลทัว่ไปของแกนน าสุขภาพประจ าครอบครัวชนเผา่ลาหู่ โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) โดยน าเสนอในรูปแบบตารางแจกแจงความถ่ี วิเคราะห์หาค่าความถ่ี (Frequency 
Distribution) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2.  ขอ้มูลความรู้เร่ืองโรคไขเ้ลือดออกของแกนน าสุขภาพประจ าครอบครัวชนเผ่าลาหู่ 
จ  านวน 42 คน วิเคราะห์โดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)  

3.  ขอ้มูลความพึงพอใจต่อส่ือมลัติมีเดีย เร่ืองการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกส าหรับแกน
น าสุขภาพประจ าครอบครัวชนเผา่ลาหู่ของแกนน าสุขภาพประจ าครอบครัวชนเผา่ลาหู่ ท่ีใชใ้นการ
ทดสอบประสิทธิภาพของส่ือมลัติมีเดียเร่ืองการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกส าหรับแกนน าสุขภาพ
ประจ าครอบครัวชนเผ่าลาหู่วิเคราะห์โดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statisic) ค่าเฉล่ีย (Mean) 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation )  

4. ขอ้มูลการประเมินคุณภาพส่ือมลัติมีเดีย เร่ืองการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกส าหรับ
แกนน าสุขภาพประจ าครอบครัวชนเผา่ลาหู่ ภาษาไทยและภาษาลาหู่โดยผูเ้ช่ียวชาญ วิเคราะห์ขอ้มูล
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 

5.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของของแกนน าสุขภาพประจ าครอบครัว                     
ชนเผ่าลาหู่ โดยประเมินค่าคะแนนทดสอบความรู้เฉล่ียก่อนและหลงัทดลองการวิเคราะห์ขอ้มูล
กรณีข้อมูลมีการแจกแจงปกติใช้สถิติ Paired sample t-test และกรณีขอ้มูลมีการแจกแจงไม่ปกติ             
ใชส้ถิติ Wilcoxon Signed Rank ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 

 
สมมติฐานของการวจัิย 
 

1. ประสิทธิภาพของส่ือดา้นสุขภาพท่ีพฒันาข้ึนมีค่าสูงกวา่ 1.00 ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของ เมกุยแกนส์ 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของแกนน าสุขภาพประจ าครอบครัวชนเผ่าลาหู่หลงัเรียน
ดว้ยส่ือดา้นสุขภาพท่ีพฒันาข้ึนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 



 
 

 

 
บทที ่4 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัและพฒันาส่ือดา้นสุขภาพ เร่ืองการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก 
ส าหรับแกนน าสุขภาพครอบครัวชนเผ่าลาหู่ ต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่               
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลน าเสนอ ดงัน้ี  

ตอนท่ี 1  บริบทของต าบลป่าป้อง 
ตอนท่ี 2  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปและความรู้เก่ียวกบัโรคไขเ้ลือดออก 
ตอนท่ี 3  ผลการประเมินคุณภาพของส่ือด้านสุขภาพเร่ืองการป้องกันโรคไข้เลือดออก 

ส าหรับแกนน าสุขภาพ ประจ าครอบครัวชนเผา่ลาหู่ (ภาษาไทย) และภาษาลาหู่ 
ตอนท่ี 4  ผลการทดสอบประสิทธิภาพของส่ือดา้นสุขภาพ เร่ืองการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก

ส าหรับแกนน าสุขภาพประจ าครอบครัวชนเผา่ลาหู่ 
ตอนท่ี 5  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนก่อนและหลงัทดลอง

ใช ้ส่ือดา้นสุขภาพและความพึงพอใจต่อส่ือดา้นสุขภาพ 
 

ตอนที ่1 บริบทของต าบลป่าป้อง 
 

 ต าบลป่าป้อง ตั้ งอยู่ในเขต อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ ห่างจากท่ีว่าอ าเภอ                
ดอยสะเก็ดไปทางทิศใตป้ระมาณ 4 กิโลเมตร มีพื้นท่ีประมาณ 23.33 ตารางกิโลเมตร  

ลกัษณะภูมิประเทศ   
ภูมิประเทศของต าบลป่าป้อง ส่วนใหญ่เป็นท่ีราบและมีพื้นท่ีบางส่วนของหมู่ท่ี 1 หมู่ 2 

และหมู่ท่ี 8 เป็นภูเขา ซ่ึงอยูช่ั้นความสูงจากระดบัน ้ าทะเลประมาณ 400 เมตร มีลกัษณะลาดเอียงไป
ทางทิศตะวนัตก มีคลองชลประทานแม่กวง แม่น ้าดอกแดงและเหมืองหลวง (หญา้ปลอ้ง) ไหลผา่น    

ลกัษณะภูมิอากาศ  
สภาพอากาศโดยทัว่ไปข้ึนอยู่กบัอิทธิพลของมรสุมตะวนัออกเฉียงใต ้ซ่ึงพดัระหว่าง

กลางเดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคมและพายุดีเปรสชั่นท่ีเกิดบริเวณทะเลจีนตอนใต ้
ประมาณเดือนสิงหาคม ถึงเดือนตุลาคม ท าใหภู้มิอากาศมีลกัษณะเป็นแบบอากาศช้ืนและแลง้  
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ลกัษณะประชากร 
ต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ มีประชากรทั้งหมด จ านวน 4,015 คน 

1,790 ครัวเรือน มีหมู่บา้นในเขตรับผดิชอบจ านวน 8 หมู่บา้นมี 2 หมู่บา้น คือหมู่ท่ี 1 บา้นป่าตึงนอ้ย
และหมู่ท่ี 7 บา้นป่ายางงาม มีชนเผ่าลาหู่ไดอ้พยพเขา้มาอาศยัอยูใ่นเขต ติดเชิงเขาตั้งแต่ พ.ศ. 2547
ปัจจุบนัมี จ านวน 100 ครัวเรือน 

ลกัษณะทางสังคม 
ชุมชนในเขตพื้นท่ีต าบลป่าป้อง ส่วนใหญ่ยงัมีวิถีการด ารงชีวิตแบบเรียบง่ายมีการอยู่

อาศยัแบบครอบครัวขยาย ในลกัษณะเครือญาติวงศใ์หญ่ มีการช่วยเหลือเก้ือกูลกนัในชุมชมในการ                  
จดักิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในกิจกรรมประเพณีและกิจกรรมของชุมชน มีผูใ้หญ่บา้น ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น
คอยดูแลดา้นการปกครองและมีสมาชิกสภาเทศบาลคอยประสานในดา้นการพฒันา 

กลุ่มชาติพนัธ์ุ ต าบลป่าป้อง ไทเขินบ้านป่าป้อง 
บรรพบุรุษไทเขินบา้นป่าป้องไดย้า้ยถ่ินฐานมาจากเมืองเชียงตุงตอนเหนือของพม่า 

เขา้มาอยู่ท่ี เมืองเชียงใหม่ในสมยัพระเจา้กาวิละ ตั้งช่ือหมู่บา้นตามช่ือหมู่บา้นเดิมท่ีอพยพมาคือ 
บ้านป้องเอ่ิงกาดเต้า ปรากฏหลักฐานการตั้งช่ือ “บ้านป่าป้อง” และวดัป่าป้องเม่ือวนัท่ี 15 เมษายน                   
พ.ศ. 2354 ภาษาท่ีใชเ้ป็นภาษาเขินหรือภาษาขืน คลา้ยกบัภาษาไทล้ือและภาษาไทยอง มีส าเนียงพูด
เสียงสูงเสียงดงัพูดเร็วกว่าไทล้ือและไทยอง ส่วนภาษาเขียนตวัอกัษรมีลกัษณะกลมหางสั้ นคลา้ย
อกัษรลา้นนา  

กลุ่มชนเผ่าลาหู่ 
กลุ่มชนเผ่าลาหู่ ไดอ้พยพมาจาก อ าเภอแม่อาย อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ อ าเภอแม่สรวย 

จงัหวดัเชียงราย นอกจากนั้นอพยพมาจาก จงัหวดัตาก จงัหวดัแม่ฮ่องสอน อาศยัอยูใ่นพื้นท่ีหมู่ท่ี 1
บา้นป่าตึงนอ้ยและหมู่ท่ี 7 บา้นป่ายางงาม ในเขตติดเชิงเขา ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 เป็นชนเผา่ลาหู่ด าและ
ลาหู่เหลือง ปัจจุบนัมี จ านวน 100 ครัวเรือน  

ประเพณแีละการละเล่นของชนเผ่าลาหู่ 
1. ประเพณีการกินวอ (ปีใหม่) 
2. การละเล่นเตน้ “จะคึ” ประกอบดว้ยการเล่นสะบา้ (หมะยี้ ส่ือต่อดะเว) เล่นลูกข่าง                      

(ข่อส่ือบ่าดะเว) โยนผา้ (แข่ปุกส่ือเหล่ดะเว) ซ่ึงหนุ่มสาวจะนิยมเล่นกนัมากท่ีสุดในช่วงท่ีพิธีกินวอ 
3. การละเล่น (ก่า เคอะ เว) เป็นการละเล่นเป่าแคนของกลุ่มชนเผา่ลาหู่ โดยผูท่ี้มีความ

ช านาญเป็นคนเป่าและเตน้เฉลิมฉลองในงานประเพณี 
 
 



56 
 

 

วถิีชีวติของชนเผ่าลาหู่ในต าบลป่าป้อง      
ครอบครัวของชนเผ่าลาหู่ต าบลป่าป้องส่วนมากเป็นครอบครัวขยาย มีวิถีชีวิตความ

เป็นอยูท่ี่เรียบง่าย เคร่งครัดในกฎระเบียบ เป็นกลุ่มชนเผ่าท่ีมีความเท่าเทียมทางดา้นเพศมากท่ีสุด 
ส่วนมากจะประกอบอาชีพรับจา้งและจะออกไปท างานในตอนเชา้กลบัเขา้มาในช่วงเวลาเวลาเยน็ 
พบปะพูดคุย กนัในช่วงพลบค ่า สภาพแวดลอ้มบริเวณในบา้นและบริเวณรอบ ๆ บา้นพบภาชนะ
เก็บขงัน ้ าส าหรับใชใ้นการอุปโภคภายในบา้น ภาชนะเก็บขงัน ้ าท่ีสร้างข้ึน เช่น ยางรถยนต ์เศษขยะ 
รองเทา้และภาชนะธรรมชาติ ภาชนะท่ีธรรมชาติสร้างข้ึน จ าพวก กาบใบของพืช กลว้ย โพรงไม ้
กระบอกไมไ้ผท่ี่มีน ้าขงั เศษใบไมซ่ึ้งท าใหเ้ป็นแหล่งเพาะพนัธ์ลูกน ้ายงุลาย 

ลกัษณะของบา้นชนเผ่าลาหู่ จะมีลกัษณะท่ีปิดทึบ มืด และไม่มีมุง้ลวด  การจดัเก็บเส้ือผา้
ส่วนมากจะห้อยแขวนเส้ือผา้เคร่ืองนุ่งห่มไวต้ามราวต่าง ๆ ในบา้นท าให้เป็นท่ีเกาะพกัของยุงลาย
พาหะน าโรคไขเ้ลือดออก ซ่ึงมีการศึกษาท่ีพบวา่แหล่งเกาะพกัของยงุลายในช่วงเวลากลางวนัยงุลาย
ส่วนใหญ่เกาะพกัตามส่ิงหอ้ยแขวน  

การบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
ต าบลป่าป้อง มีสถานพยาบาลในเขตพื้นท่ี จ  านวน 1 แห่ง คือโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นดวงดี ตั้งอยูห่มู่ท่ี 6 บา้นดวงดี มีอตัราก าลงับุคลากรทางดา้นสาธารณสุข จ านวน 
3 คน ซ่ึงด าเนินงานดา้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค รักษาและพื้นฟู สุขภาพ การด าเนินงาน
เก่ียวกับการป้องกนัและควบคุมโรคไข้เลือดออก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดวงดี                
จะร่วมด าเนินการกบัเทศบาลต าบลป่าป้อง  

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลือดออกของต าบลป่าป้องในปี พ.ศ. 2556 พบ                 
มีรายงานผูป่้วยดว้ยโรคไขเ้ลือดออกจ านวน 52 ราย คิดเป็นอตัราป่วย 1,359.47 ต่อแสนประชากร      
มีการแพร่ระบาดในกลุ่มชนเผ่าลาหู่มากท่ีสุดจ านวน 29 ราย คิดเป็นอตัราป่วย 758.16 ต่อแสน
ประชากร ปีพ.ศ. 2557 พบผูป่้วยจ านวน 9 รายคิดเป็นอตัราป่วย 225.9 ต่อแสนประชากรผูป่้วย              
เป็นกลุ่มชนเผ่าลาหู่ จ  านวน 5 ราย คิดเป็นอตัราป่วย 125.50 ต่อแสนประชากรปีพ.ศ. 2558 พบ
ผูป่้วยดว้ยโรคไขเ้ลือดออกทั้งหมด 45 ราย คิดเป็นอตัราป่วย 1,120.97 ต่อแสนประชากรผูป่้วยเป็น
กลุ่มชนเผา่ลาหู่ จ  านวน 10 ราย คิดเป็นอตัราป่วย 249.06 ต่อแสนประชากร (เทศบาลต าบลป่าป้อง, 
2558) การด าเนินด้านการป้องกนัและควบคุมโรคไข้เลือดออกของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบา้นดวงดีและเทศบาลต าบลป่าป้อง จะมีการบูรณาการงานร่วมกบัอาสาสมคัรสาธารณสุข
และชุมชน โดยการส ารวจและท าลายแหล่งเพาะพนัธ์ลูกน ้ ายุงลาย รวมถึงการพ่นหมอกควนัและ
ละอองฝอยเพื่อควบคุมโรค ส าหรับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการป้องกันโรค
ไขเ้ลือดออกนั้นจะใช้ส่ือด้านสุขภาพชนิดต่าง ๆ ซ่ึงเป็นส่ือภาษาไทย ซ่ึงปัจจุบนัยงัไม่มีส่ือดา้น
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สุขภาพภาษาลาหู่เพื่อใช้ในการให้ความรู้ชุมชนในการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก (เทศบาลต าบล              
ป่าป้อง, 2558) 

สรุปได้ว่า  ต าบลป่าป้องตั้งอยู่ในเขต อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ มีลักษณะ                    
ภูมิประเทศ ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีราบและมีพื้นท่ีบางส่วนเป็นภูเขา มีกลุ่มชาติพนัธ์ไทเขินบา้นป่าป้อง 
เป็นกลุ่มพื้นเมืองท่ีอาศยัอยูเ่ดิมและต่อมาไดมี้กลุ่มชนเผา่ลาหู่อพยพเขา้มาอาศยัอยู่ในพื้นท่ีบริเวณ
หมู่  ท่ี  1 บ้านป่าตึงน้อยและหมู่ท่ี  7 บ้านป่ายางงามและจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ                    
โรคไขเ้ลือดออกในเขตพื้นท่ีต าบลป่าป้อง 3 ปียอ้นหลงั แสดงให้เห็นวา่โรคไขเ้ลือดออกยงั คงเป็น
ปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคญัของต าบลป่าป้อง และพบผูป่้วยในกลุ่มชนเผา่ลาหู่ทุกปี เน่ืองจากมีปัจจยั
ต่างๆดา้นส่ิงแวดล้อมหรือสาเหตุอ่ืนท่ีส่งเสริมให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลือดออกในชน
กลุ่มเผา่ลาหู่ดา้นส่ิงแวดลอ้มหรือสาเหตุอ่ืนท่ีส่งเสริมให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลือดออกใน
ชนกลุ่มเผา่ลาหู่ จากการสังเกตสภาพส่ิงแวดลอ้มบริเวณบา้นและการก่อสร้างบา้นของชนเผ่าลาหู่ 
บา้นส่วนมากจะมีลกัษณะท่ีปิดทึบ มีหน้าต่างจ านวนน้อยและไม่ติดมุง้ลวดท าให้ยุงบินเขา้ไปอยู่
ตามมุมท่ีมืดของบา้นเน่ืองจากยุงชอบอยู่ในท่ีมืดและทึบ ประกอบกบัไม่มีตูเ้ส้ือผา้ในการจดัเก็บ
เส้ือผา้ จะแขวนเส้ือผา้ไวต้ามราวต่าง ๆ ท าใหเ้ป็นท่ีเกาะพกัของยงุลายซ่ึงเป็นพาหะน าโรคไขเ้ลือดออก  
 

ตอนที ่2   ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปและความรู้เร่ืองโรคไข้เลือดออกของแกนน าสุขภาพประจ า
ครอบครัวชนเผ่าลาหู่ (n= 42) 

 

การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป ของแกนน าสุขภาพประจ าครอบครัวชนเผ่าลาหู่ ผูว้ิจยัได้
น าเสนอเป็นความถ่ีและร้อยละโดย จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส                
การประกอบอาชีพรายไดต่้อเดือน จ านวนสมาชิกในครอบครัว ระยะเวลาท่ีอาศยัในชุมชนประสบการณ์
การป่วยดว้ยโรคไขเ้ลือดออกของบุคคลในครอบครัว ผลการวเิคราะห์ ดงัน้ี 

 
ตารางที ่4.1 ร้อยละของข้อมูลทัว่ไปของแกนน าสุขภาพประจ าครอบครัวชนเผ่าลาหู่ (n =42) 
 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 

เพศ  

        หญิง 24 57.14 

        ชาย 18 42.86 
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  ตารางที ่4.1 (ต่อ) 
 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 

อายุ  

        15 – 25 ปี 16 38.10 

        26 – 36 ปี 17 40.48 

        37 ปี ข้ึนไป 9 21.43 

สถานภาพสมรส  

        สมรส 33 78.57 

        โสด 7 16.67 

        หยา่ร้าง/หมา้ย 9 4.76 

ระดับการศึกษา  

        ประถมศึกษา 21 50 

        มธัยมศึกษาตอนตน้  12 28.57 

        มธัยมศึกษาตอนปลาย 9 21.43 

อาชีพ   
        รับจา้ง 25 59.52 
        แม่บา้น/ ไม่มีอาชีพ 13 30.95 
        เกษตรกรรม 2 4.76 
        คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 2 4.76 
รายได้ (บาท) ต่อเดือน   
        0 – 6,000           บาท 25 59.52 
        6,001 – 12,000  บาท 17 40.48 
จ านวนสมาชิกในครอบครัว (คน)   
        1-3 คน 11 26.19 
        4 -7 คน 31 73.81 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ) 
 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 

ระยะเวลาทีอ่าศัย (ปี)   
        0-5   ปี 11 26.19 
        6-10  ปี 16 38.10 
        11-15  ปี 19 35.71 
บุคคลในครอบครัวเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก  
       มี 8 19.05 
      ไม่มี 34 80.95 

 

จากตารางท่ี 4.1 แสดงให้เห็นวา่ แกนน าสุขภาพประจ าครอบครัวชนเผา่ลาหู่ ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง ร้อยละ 57.14  เพศชาย ร้อยละ 42.86 ส่วนใหญ่อาย ุ26 – 36 ปี ร้อยละ 40.48 รองลงมา
คืออายุ 15-25 ปี ร้อยละ 38.10 และอาย ุ37 ปี ข้ึนไปร้อยละ 21.43 และมีสถานภาพสมรส คือ สมรส 
ร้อยละ78.57 รองลงมา คือโสด ร้อยละ 16.67 และหย่าร้าง/หม้าย ร้อยละ4.76 ส่วนใหญ่มีระดับ
การศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ50 รองลงมาคือระดับมธัยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 28.57 
มธัยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 21.43 ประกอบอาชีพรับจา้งมากท่ีสุด ร้อยละ 59.52 รองลงมาคือไม่
ประกอบอาชีพหรืออาชีพแม่บา้น ร้อยละ 30.95 อาชีพเกษตรกรและอาชีพคา้ขายหรือธุรกิจส่วนตวั 
ร้อยละ 4.76 มีรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง 0 - 6,000 บาท ร้อยละ 59.52 รายได้ 6,001 – 12,000 บาท 
ร้อยละ 40.48 จ  านวนสมาชิกในมากท่ีสุด จ านวน 4-7 คน ร้อยละ 73.81 รองลงมา จ านวน 1-3 คน 
ร้อยละ 26.19 ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในชุมชน มากท่ีสุดคือ 6-10  ปี ร้อยละ 38.10 รองลงมาคือ 
ระยะเวลา 11-15 ปี ร้อยละ 35.71 และนอ้ยท่ีสุด 0-5 ปี ร้อยละ 26.19 มีบุคคลในครอบครัวเจ็บป่วย
ดว้ยโรคไขเ้ลือดออกร้อยละ 19.05       
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ตารางที ่4.2   จ านวนและร้อยละของการได้รับข้อมูลข่าวสารเร่ืองโรคไข้เลือดออกของ     
                      แกนน าสุขภาพประจ าครอบครัวชนเผ่าลาหู่ (n = 42) 

การได้รับข่าวสารเกี่ยวกบัโรคไข้เลือดออก  (ตอบได้มากกว่า ข้อ) 

ประเภทส่ือ จ านวน ร้อยละ 

ส่ือโทรทัศน์ 38 10.50 

ส่ือบุคคล 

       เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข 37 10.22 

      อาสาสมคัรสาธารณสุข 33 9.21 

      ผูน้  าชุมชน 32 8.84 

      เพื่อน/ คนในครอบครัว 13 3.59 

      ครู/อาจารย ์ 10 2.76 

ส่ือส่ิงพมิพ์ 

แผน่ป้าย โฆษณา   37 10.22 

แผน่พบั 27 7.46 

ใบปลิว 24 6.63 

หนงัสือพิมพ ์ 10 2.76 

โปสเตอร์ 8 2.21 

นิตยสาร 2 0.55 

   

ส่ือกระจายเสียง 

เสียงตามสายในหมู่บา้น 31 8.56 

วทิยกุระจายเสียง /วทิยชุุมชน 25 6.91 



61 
 

 

ตารางที ่4.2  (ต่อ) 
 

 
จากตารางท่ี 4.2 แสดงให้เห็นว่า แกนน าสุขภาพประจ าครอบครัวชนเผ่าลาหู่ ได้รับ

ขอ้มูลข่าวสารเร่ืองโรคไขเ้ลือดออก จากโทรทศัน์มากท่ีสุด ร้อยละ10.50 รองลงมาคือ เจา้หน้าท่ี
สาธารณสุขและแผน่ป้าย โฆษณา  ร้อยละ 10.22  เสียงตามสายในหมู่บา้น ร้อยละ 8.56 และนอ้ยท่ีสุด คือ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 0.28 

 
ตารางที ่4.3  คะแนนเฉลีย่และระดับความรู้ของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความรู้เร่ืองโรค

ไข้เลือดออกก่อนและหลงัเรียนรู้ด้วยส่ือด้านสุขภาพ (n = 42) 
 

ความรู้เร่ืองโรคไข้เลือดออก 
ค่าเฉลีย่เลข

คณติ 
ร้อยละ 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความรู้ 

ก่อนเรียนรู้ดว้ยส่ือดา้นสุขภาพ 12.50 62.50 1.61 ปานกลาง 
หลงัเรียนรู้ดว้ยส่ือดา้นสุขภาพ 16.95 84.76 1.08 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.3 แสดงให้เห็นว่าก่อนการเรียนรู้ด้วยส่ือด้านสุขภาพแกนน าสุขภาพ

ประจ าครอบครัวชนเผ่าลาหู่ มีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 62.50 และหลังการเรียนรู้                    
มีความรู้อยู่ในระดบัมาก ร้อยละ 84.76 โดยมีค่าเฉล่ียเลขคณิตก่อนการเรียนรู้เท่ากบั 12.50 และค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ1.61 ค่าเฉล่ียเลขคณิตหลังการเรียนรู้ เท่ากับ16.95 และค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.08                      

การได้รับข่าวสารเกี่ยวกบัโรคไข้เลือดออก  (ตอบได้มากกว่า ข้อ) 

ประเภทส่ือ จ านวน ร้อยละ 

ส่ือ ออนไลน์/ อินเทอร์เน็ต 

       Facebook 20 5.52 

เวบ็ไซต(์Web site) 7 1.93 

ไลท ์(Line) 7 1.93 

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์(e-mail) 1 0.28 

รวม 362 100 
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ตอนที ่3   ผลการประเมินคุณภาพของส่ือด้านสุขภาพเร่ืองการป้องกนัโรคไข้เลือดออกส าหรับ            
แกนน าสุขภาพประจ าครอบครัวชนเผ่าลาหู่ (ภาษาไทย) และภาษาลาหู่ 

 
ผูว้จิยัน าส่ือดา้นสุขภาพ เร่ืองการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกส าหรับแกนน าสุขภาพประจ า

ครอบครัวชนเผ่าลาหู่ท่ีพฒันาข้ึนตามรูปแบบ ADDIE MODEL 5 ขั้นตอน เป็นส่ือมลัติมีเดียทั้ ง
ภาษาไทยและภาษาลาหู่ ให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 6 ท่าน ประเมินคุณภาพโดยแบ่งเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้น
ภาษาไทย 3 ท่าน และดา้นภาษาลาหู่ 3 ท่าน ผลการศึกษาดงัน้ี  

 
ตารางที ่4.4 ผลการประเมินคุณภาพของส่ือด้านสุขภาพเร่ืองการป้องกนัโรคไข้เลือดออกส าหรับ    

แกนน าสุขภาพประจ าครอบครัวชนเผ่าลาหู่ (ภาษาไทย) 

 

ข้อที่ ความเห็น ค่าเฉลีย่ S.D. 
ระดับ
คุณภาพ 

1 ด้านเน้ือหาและการด าเนินเร่ือง       

1.1 เน้ือหามีความถูกตอ้งชดัเจน 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

1.2 ล าดบัขั้นตอนการน าเสนอเน้ือหาเหมาะสม 4.67 0.58 มากท่ีสุด 

1.3 เทคนิคการเช่ือมโยงเน้ือหาเหมาะสม 4.67 0.58 มากท่ีสุด 

1.4 เทคนิคการน าเสนอเน้ือหา ดึงดูดความสนใจ 4.67 0.58 มากท่ีสุด 

2. ด้านภาพเคล่ือนไหวประกอบการน าเสนอเน้ือหา    

2.1 ความเหมาะสมของจ านวนภาพท่ีใช ้ 4.67 0.58 มากท่ีสุด 

2.2 ความเหมาะสมของจ านวนภาพท่ีใชป้ระกอบเน้ือหา 4.67 0.58 มากท่ีสุด 

2.3 ความเหมาะสมของภาพท่ีใชใ้นการส่ือความหมาย 4.33 0.58 มาก 
2.4 ภาพเคล่ือนไหวสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีน าเสนอ 4.00 1.00 มาก 
3. ด้านเสียง (Audio)    

3.1 ระดบัความดงัของเสียงสม ่าเสมอ 4.67 0.58 มากท่ีสุด 
3.2 ระดบัความดงัของเสียงท่ีใช ้ 4.67 0.58 มากท่ีสุด 
3.3 ความชดัเจนของเสียงท่ีอธิบาย 4.67 0.58 มากท่ีสุด 
3.4 ความเหมาะสมของเสียงบรรยาย 4.67 0.58 มากท่ีสุด 
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ตารางที ่4.4 (ต่อ)   
 

ข้อที่ ความเห็น ค่าเฉลีย่ S.D. 
ระดับ
คุณภาพ 

4 ด้านตัวอกัษร (Text)     

4.1 ความเหมาะสมของการจดัวางตวัอกัษรหรือขอ้ความ 4.67 0.58 มากท่ีสุด 

4.2 รูปแบบตวัอกัษรท่ีใช ้สวยงาม 4.33 0.58 มาก 

4.3 ความถูกตอ้งของขอ้ความตามหลกัภาษา 4.33 0.58 มาก 

4.4 ขนาดของตวัอกัษรท่ีใช ้อ่านง่ายและชดัเจน 4.00 1.00 มาก 

4.5 ความเหมาะสมของสีตวัอกัษรและสีของพื้นท่ีใช ้ 3.67 0.58 มาก 

รวม 4.49 0.42 มาก 
 

 

จากตารางท่ี 4.4 แสดงให้เห็นว่าส่ือมลัติมีเดียเร่ืองการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกส าหรับ
แกนน าสุขภาพประจ าครอบครัวชนเผ่าลาหู่ (ภาษาไทย) มีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดบัมากโดยมี
ค่าเฉล่ียเลขคณิตเท่ากบั 4.49 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.42 

           
ตารางที ่4.5   ผลการประเมินคุณภาพของส่ือมัลติมีเดียเร่ืองการป้องกันโรคไข้เลือดออกส าหรับ     

แกนน าสุขภาพประจ าครอบครัวชนเผ่าลาหู่ (ภาษาลาหู่)  

ข้อที่ ความคิดเห็น ค่าเฉลีย่ S.D. 
ระดับ
คุณภาพ 

1. ด้านเน้ือหาและการด าเนินเร่ือง       

1.1 เน้ือหามีความถูกตอ้งชดัเจน 4.67 0.58 มากท่ีสุด 

1.2 ล าดบัขั้นตอนการน าเสนอเน้ือหาเหมาะสม 4.33 0.58 มาก 

1.3 เทคนิคการเช่ือมโยงเน้ือหาเหมาะสม 4.00 1.00 มาก 

1.4 เทคนิคการน าเสนอเน้ือหา ดึงดูดความสนใจ 3.67 0.58 มาก  
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ตารางที ่4.5   (ต่อ) 

 

จากตารางท่ี 4.5 แสดงให้เห็นวา่ส่ือมลัติมีเดียเร่ืองการป้องกนัโรคไขเ้ลือดส าหรับแกนน า
สุขภาพประจ าครอบครัวชนเผา่ลาหู่ (ภาษาลาหู่) มีคุณภาพโดยรวมอยูใ่นระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ียเลขคณิต 
เท่ากบั 4.27 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.65   

 

 

 

ข้อที่ ความคิดเห็น ค่าเฉลีย่ S.D. 
ระดับ
คุณภาพ 

2. ด้านภาพเคล่ือนไหวประกอบการน าเสนอเน้ือหา 

2.1 ภาพเคล่ือนไหวสามารถส่ือความหมายเขา้ใจง่าย 4.67 0.58 มากท่ีสุด 

2.2 ภาพเคล่ือนไหวสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีน าเสนอ 4.33 0.58 มาก 

2.3 ความเหมาะสมของจ านวนภาพท่ีใชป้ระกอบเน้ือหา 4.33 0.58 มาก 

2.4 ความเหมาะสมของภาพท่ีใชใ้นการส่ือความหมาย 4.33 0.58 มาก 

3. ด้านเสียง (Audio)    

3.1 ความชดัเจนของเสียงท่ีอธิบาย 4.33 1.15 มาก 

3.2 ความเหมาะสมของเสียงบรรยาย 4.33 1.15 มาก 

3.3 ระดบัความดงัของเสียงท่ีใช ้ 4.00 1.00 มาก 

3.4 ระดบัความดงัของเสียงสม ่าเสมอ 4.00 1.00 มาก 

4. ด้านตัวอกัษร (Text)    

4.1 รูปแบบตวัอกัษรท่ีใช ้สวยงาม 4.67 0.58 มากท่ีสุด 

4.2 ความเหมาะสมของสีตวัอกัษรและสีของพื้นท่ีใช ้ 4.33 0.58 มาก 

4.3 ความถูกตอ้งของขอ้ความตามหลกัภาษา 4.33 1.15 มาก 

4.4 ความเหมาะสมของการจดัวางตวัอกัษรหรือขอ้ความ 4.33 1.15 มาก 

4.5 ขนาดของตวัอกัษรท่ีใช ้อ่านง่ายและชดัเจน 4.00 0.00 มาก 

รวม 4.27 0.65 มาก 
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ตอนที ่4  ผลการทดสอบประสิทธิภาพของส่ือด้านสุขภาพเร่ืองการป้องกนัโรคไข้เลือดออกส าหรับ
แกนน าสุขภาพประจ าครอบครัวชนเผ่าลาหู่ ภาษา ไทยและภาษาลาหู่ 

 

การทดสอบประสิทธิภาพของส่ือดา้นสุขภาพ เร่ืองการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกส าหรับ
แกนน าสุขภาพประจ าครอบครัวชนเผ่าลาหู่ ภาษาไทยและภาษาลาหู่ตามเกณฑ์ของเมกุยแกนส์      
แสดงตามตารางท่ี 4.6 ดงัน้ี 

 

ตารางที ่ 4.6  ผลการทดสอบประสิทธิภาพของส่ือด้านสุภาพตามเกณฑ์ของเมกุยแกนส์ (n =42) 
 

 

 
 

จากตารางท่ี 4.6 แสดงให้เห็นว่าผลการทดสอบประสิทธิภาพของส่ือดา้นสุขภาพมีค่า
เท่ากบั 1.35 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 1 สรุปไดว้า่ส่ือดา้นสุขภาพมีประสิทธิภาพตามเกณฑข์องเมกุยแกนส์ 

 

ตอนที่ 5  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของแกนน าสุขภาพประจ าครอบครัวชนเผ่าลาหู่
ต่อส่ือด้านสุขภาพและความพงึพอใจของแกนน าสุขภาพประจ าครอบครัวชนเผ่าลาหู่ 

 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนก่อนและหลังการทดลองใช้ส่ือ               
ดา้นสุขภาพโดยใช ้Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

ตารางที่ 4.7 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของแกนน าสุขภาพชนเผ่าลาหู่ก่อนและหลัง
การทดลองใช้ส่ือด้านสุขภาพ (n = 42)   

 

การทดสอบ Mean S.D. n Wilcoxon Value P- Value 

ก่อนใช้ส่ือมัลติมีเดีย 12.50 1.61 42 
5.67 0.000 * 

หลงัใช้ส่ือมัลติมีเดีย 16.95 1.08 42 

* ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

คะแนนเฉลีย่การทดสอบ 
เมกุยแกนส์ 

ก่อน หลงั 

12.50 16.95 1.35 
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จากตารางที่ 4.7 แสดงใหเ้ห็นวา่ค่าคะแนนก่อนและหลงัใชส่ื้อมลัติมีเดียมีความแตกต่าง
กนัการใชส่ื้อดา้นสุขภาพไดผ้ลดีท าให้แกนน าสุขภาพประจ าครอบครัวชนเผา่ลาหู่มีความรู้เพิ่มข้ึน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
 

ตารางที ่4.8 ความพงึพอใจของแกนน าประจ าครอบครัวชนเผ่าลาหู่ต่อส่ือด้านสุขภาพ 
 

 

ความคิดเห็น ค่าเฉลีย่ SD 
ระดับความ 

พงึพอใจ 

ด้านเน้ือหา       

ล าดบัขั้นตอนการน าเสนอเน้ือหาเหมาะสม 2.90 0.29 มาก 

เน้ือหาในส่ือมลัติมีเดีย ไม่ง่ายหรือยากเกินไป 2.86 0.35 มาก 
แกนน าสุขภาพประจ าครอบครัวเขา้ใจเน้ือหาส่ือ
มลัติมีเดีย 

2.86 0.35 มาก 

ด้านการน าเสนอส่ือมัลติมีเดีย       

ภาพเคล่ือนไหวสามารถส่ือความหมายเขา้ใจง่าย 2.88 0.32 มาก 

คุณภาพของเสียงประกอบมีความชดัเจนเขา้ใจง่าย 2.76 0.43 มาก 

ภาพท่ีน าเสนอในส่ือมลัติมีเดีย มีความชดัเจน  2.45 0.50 มาก 
รูปแบบอกัษร ขนาดและสีตวัอกัษรมีความชดัเจน 
เขา้ใจง่าย 

2.33 0.47 ปานกลาง 

ด้านเสียง (Audio)  

ความเหมาะสมของเสียงบรรยาย 2.79 0.41 มาก 

ระดบัความดงัของเสียงสม ่าเสมอ 2.69 0.46 มาก 

ความชดัเจนของเสียงท่ีอธิบาย 2.64 0.48 มาก 

รวม 2.71 0.11 มาก 
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จากตารางท่ี 4.8 แสดงให้เห็นว่าแกนน าสุขภาพประจ าครอบครัวชนเผ่าลาหู่มีความ               
พึงพอใจต่อส่ือด้านสุขภาพเร่ืองการป้องกนัโรคเลือดออกโดยรวมอยู่ในระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ีย              
เลขคณิตเท่ากบัเท่ากบั 2.71 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.11   

 



 
 

 

 
บทที ่5 

 

สรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

สรุปผลการวจัิย 

 

1. ข้อมูลทั่วไป แกนน ำสุขภำพประจ ำครอบครัวชนเผำ่ลำหู่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อำยุ
เฉล่ีย 29.8 ปีมีสถำนภำพสมรสคู่ กำรศึกษำระดบัประถมศึกษำ ประกอบอำชีพรับจำ้ง มีรำยไดเ้ฉล่ีย              
เท่ำกบั 4,499.52 บำท ต่อเดือน ระยะเวลำท่ีอำศยัอยูใ่นชุมชนเฉล่ีย เท่ำกบั 8.16  ปี จ  ำนวนสมำชิกใน
ครอบครัวเฉล่ีย เท่ำกบั 4.19 คน เคยมีบุคคลในครอบครัวเจบ็ป่วยดว้ยโรคไขเ้ลือดออก ร้อยละ19.05
กำรไดรั้บขอ้มูลข่ำวสำรเก่ียวกบัโรคไขเ้ลือดออก ส่วนใหญ่ไดรั้บขอ้มูลข่ำวสำรจำกโทรทศัน์ และ
นอ้ยท่ีสุดคือจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ 

2. ความรู้เร่ืองโรคไข้เลือดออก ก่อนกำรเรียนรู้ด้วยส่ือด้ำนสุขภำพแกนน ำสุขภำพ
ประจ ำครอบครัวชนเผ่ำลำหู่ มีควำมรู้อยู่ในระดับปำนกลำง ร้อยละ 62.50 และ หลังกำรเรียนรู้                  
มีควำมรู้อยู่ในระดบัมำก ร้อยละ 84.76 โดยมีค่ำเฉล่ียเลขคณิตก่อนกำรเรียนรู้ เท่ำกบั12.50 และค่ำ
ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน เท่ำกับ1.61 ค่ำเฉล่ียเลขคณิตหลังกำรเรียนรู้ เท่ำกับ16.95 และค่ำส่วน
เบ่ียงเบนมำตรฐำน เท่ำกบั1.08                      

3. คุณภาพของส่ือมัลติมีเดียเร่ืองการป้องกันโรคไข้เลือดออกส าหรับแกนน าสุขภาพ
ประจ าครอบครัวนนเผาาลาหูา 

จำกกำรประเมินคุณภำพของส่ือมลัติมีเดีย เร่ืองกำรป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกส ำหรับ
แกนน ำสุขภำพประจ ำครอบครัวชนเผ่ำลำหู่โดยผูเ้ช่ียวชำญ ทั้ งภำษำไทยและภำษำลำหู่ พบว่ำ                  
มีคุณภำพโดยรวมอยูใ่นระดบัมำก  

4. ประสิทธิภาพของส่ือสุขภาพเร่ืองการป้องกันโรคไข้เลือดออกส าหรับแกนน าสุขภาพ
ประจ าครอบครัวนนเผาาลาหูา  ผลกำรทดสอบประสิทธิภำพของส่ือดำ้นสุขภำพมีค่ำเท่ำกบั1.35 ซ่ึงมี
ค่ำมำกกวำ่ 1 สรุปไดว้ำ่ส่ือดำ้นสุขภำพมีประสิทธิภำพตำมเกณฑข์องเมกุยแกนส์ 
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5. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของแกนน าสุขภาพประจ าครอบครัวนนเผาาลาหูาและความ
พึงพอใจของแกนน าสุขภาพประจ าครอบครัวนนเผาาลาหูา  ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของแกนน ำ
สุขภำพประจ ำครอบครัวชนเผ่ำลำหู่ ก่อนและหลงักำรทดลองใช้ส่ือดำ้นสุขภำพ เร่ืองกำรป้องกนั
โรคไข้เลือดออกส ำหรับแกนน ำสุขภำพประจ ำครอบครัวชนเผ่ำลำหู่ พบว่ำ ค่ำคะแนนทดสอบ
ควำมรู้เฉล่ียหลงัทดลองใช้ส่ือมลัติมีเดีย เร่ืองกำรป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกส ำหรับแกนน ำสุขภำพ
ประจ ำครอบครัวชนเผ่ำลำหู่มีค่ำสูงกว่ำก่อนทดลองใช้อย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบันยัส ำคญั 
0.01 (P-value < 0.001) ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อส่ือด้ำนสุขภำพ เร่ืองกำรป้องกันโรค
ไข้เลือดออกส ำหรับแกนน ำสุขภำพประจ ำครอบครัวชนเผ่ำลำหู่ พบว่ำแกนน ำสุขภำพประจ ำ
ครอบครัวชนเผำ่ลำหู่ มีควำมพึงพอใจ ต่อส่ือดำ้นสุขภำพ เร่ืองกำรป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกส ำหรับ
แกนน ำสุขภำพประจ ำครอบครัวชนเผำ่ลำหู่โดยรวมเฉล่ียอยูใ่นระดบัมำก  

 

อภิปรายผล 
 

จำกผลกำรศึกษำพบว่ำ ก่อนกำรเรียนรู้ด้วยส่ือด้ำนสุขภำพ แกนน ำสุขภำพประจ ำ
ครอบครัวชนเผำ่ลำหู่ มีควำมรู้เร่ืองกำรป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกโดยรวมอยูใ่นระดบัปำนกลำงและ
หลงักำรเรียนรู้ดว้ยส่ือดำ้นสุขภำพ มีควำมรู้โดยรวมอยู่ในระดบัมำก กำรมีควำมรู้เพิ่มมำกข้ึนอำจ
เป็นไปไดว้ำ่แกนน ำสุขภำพประจ ำครอบครัวชนเผ่ำลำหู่ไดรั้บขอ้มูลข่ำวสำร เร่ืองกำรป้องกนัโรค
ไขเ้ลือดออกจำกส่ือโทรทศัน์และเคยมีบุคคลในครอบครัวเจ็บป่วยดว้ยโรคไขเ้ลือดออก ร่วมกบักำร
ได้รับควำมรู้จำกส่ือดำ้นสุขภำพเร่ืองกำรป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกส ำหรับแกนน ำสุขภำพประจ ำ
ครอบครัวชนเผำ่ลำหู่ ท่ีสร้ำงและพฒันำข้ึนโดยประยุกตใ์ชข้ั้นตอนกำรพฒันำตำมรูปแบบ ADDIE  
MODEL มำใช้เป็นส่ือด้ำนสุขภำพในกำรให้ควำมรู้เร่ืองกำรป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก ซ่ึงส่ือดำ้น
สุขภำพท่ีพฒันำข้ึนผ่ำนกำรประเมินจำกผูเ้ช่ียวชำญซ่ึงมีคุณภำพอยู่ในระดบัมำก และมีจุดเด่นคือ
เป็นส่ือด้ำนสุขภำพประเภทส่ือมลัติมีเดีย ท่ีมีกำรน ำเสนอทั้ง ตวัอกัษร รูปภำพ ภำพเคล่ือนไหว 
เสียงบรรยำย ทั้ งภำษำไทยและภำษำลำหู่ ซ่ึงตรงตำมกลุ่มเป้ำหมำย คือแกนน ำสุขภำพประจ ำ
ครอบครัวชนเผำ่ลำหู่ แต่ส่ือดำ้นสุขภำพยงัมีจุดดอ้ยในดำ้นของตวัอกัษร กล่ำวคือ ส่ือดำ้นสุขภำพ
ภำษำลำหู่  ไม่ มีตัวอักษร แต่อย่ำงไรก็ตำมจำกกำรน ำส่ือด้ำนสุขภำพเร่ืองกำรป้องกันโรค
ไขเ้ลือดออกไปทดลองใช้และจำกกำรสังเกตกลุ่มตวัอยำ่ง ให้ควำมสนใจและเขำ้ใจในเน้ือหำของ
ส่ือดำ้นสุขภำพได้เป็นอย่ำงดี ซ่ึงจะเห็นไดจ้ำกผลกำรทดสอบประสิทธิภำพของส่ือดำ้นสุขภำพท่ี
พบว่ำได้ตำมเกณฑ์มำตรฐำนของเมกุยแกนส์ อภิปรำยได้ว่ำกำรพฒันำส่ือด้ำนสุขภำพสำมำรถ
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น ำไปใช้เป็นส่ือให้ควำมรู้เร่ืองกำรป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ สอดคลอ้งกบั
กำรศึกษำของสำยฝน ทรงหรรษำ (2555) ท่ีพบว่ำ กำรพฒันำส่ือดำ้นสุขภำพเร่ืองกำรป้องกนัโรค
ไขเ้ลือดออกส ำหรับอำสำสมคัรสำธำรณสุขประจ ำหมู่บำ้นชนเผำ่ปกำกะญอ มีประสิทธิผลในกำร
ป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก และกำรศึกษำของโสภำพนัธ์ สะอำด (2558) ท่ีพบว่ำ กำรพฒันำรูปแบบ
กำรให้ควำมรู้ดำ้นสุขภำพโดยใชส่ื้อเรียนรู้ดว้ยตนเองส ำหรับผูป่้วยโรคเร้ือรังมีควำมเหมำะสมและ
สำมำรถน ำไปใชก้บัผูป่้วยได ้

เม่ือพิจำรณำถึงผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของแกนน ำสุขภำพประจ ำครอบครัวชนเผำ่ลำหู่ 
ก่อนและหลังกำรทดลองใช้ส่ือมลัติมีเดีย พบว่ำ ค่ำคะแนนทดสอบควำมรู้เฉล่ียหลังทดลองใช ้       
ส่ือดำ้นสุขภำพ มีค่ำสูงกว่ำก่อนทดลองใช้ส่ือดำ้นสุขภำพอย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติอภิปรำยไดว้่ำ
กำรพัฒนำส่ือด้ำนสุขภำพในรูปแบบของส่ือมัลติมี เดียท ำให้ บุคคลเกิดกำรเรียนรู้ เกิดกำร
เปล่ียนแปลง ด้ำนควำมรู้ ควำมเขำ้ใจและควำมคิด (Bloom, 1959)  สอดคล้องกบัพิไลพร สวยรูป 
(2543) ท่ีพบวำ่ ส่ือมลัติมีเดียมีกำรน ำเสนอทั้งตวัอกัษร รูปภำพ ภำพเคล่ือนไหว เสียงบรรยำย ซ่ึง
สำมำรถดึงดูดควำมสนใจของผูเ้รียน ส่งผลใหผู้เ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนท่ีสูงข้ึน  

ส ำหรับควำมพึงพอใจของแกนน ำสุขภำพประจ ำครอบครัวชนเผ่ำลำหู่ต่อส่ือด้ำน
สุขภำพเร่ืองกำรป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยรวมเฉล่ียอยู่ในระดับมำก อภิปรำยได้ว่ำส่ือด้ำน
สุขภำพเร่ืองกำรป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกท่ีพฒันำข้ึนช่วยส่งเสริมกำรเรียนรู้ให้กลุ่มแกนน ำประจ ำ
ครอบครัวชนเผ่ำไดเ้ป็นอย่ำงดี อีกทั้งจำกขอ้เสนอแนะในแบบสอบถำมควำมพึงพอใจ กลุ่มชนเผ่ำ
ลำหู่ได้ให้ควำมคิดเห็นว่ำส่ือด้ำนสุขภำพมีประโยชน์ต่อ ตนเองและกลุ่มชนเผ่ำลำหู่ ในกำรน ำ
ควำมรู้ไปปรับใชใ้นกำรป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกใหมี้ควำมเหมำะสมกบับริบทของตนเอง   

 
ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปใน้ 
1. ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัเชียงใหม่ สำมำรถน ำส่ือมลัติมีเดียเร่ืองกำรป้องกนัโรค

ไขเ้ลือดออกส ำหรับแกนน ำสุขภำพประจ ำครอบครัวชนเผ่ำลำหู่ ไปใช้ในกำรด ำเนินงำนป้องกนั                 
โรคไขเ้ลือดออกในชนเผำ่ลำหู่    

2. ชุมชนต ำบลป่ำป้องและชุมชนเผ่ำลำหู่ สำมำรถน ำควำมรู้ท่ีได้เรียนรู้จำกส่ือด้ำน
สุขภำพในรูปแบบของส่ือมลัติมีเดียไปใชใ้นป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกในชีวติประจ ำวนั  
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3. ใชผ้ลกำรศึกษำเป็นแนวทำงในกำรพฒันำรูปแบบของส่ือดำ้นสุขภำพในกำรป้องกนั
และควบคุมโรคไขเ้ลือดออก เพื่อแก้ปัญหำกำรระบำดของโรคไขเ้ลือดออกให้เกิดประสิทธิภำพ
ยิง่ข้ึน 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตาอไป       
1. ควรมีกำรติดตำมผลระยะยำวจำกผลของกำรใช้ส่ือด้ำนสุขภำพ ได้แก่ พฤติกรรม 

กำรป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกของชนเผำ่ลำหู่และกำรจดักำรดำ้นส่ิงแวดลอ้มของชนเผำ่ลำหู่ 
2. ควรมีกำรพฒันำส่ือด้ำนสุขภำพ เร่ืองกำรป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกในกลุ่มเป้ำหมำยอ่ืน 

เช่น กลุ่มชนเผำ่พม่ำ ชนเผำ่ไทยใหญ่ และชนเผำ่กะเหร่ียง 
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ภาคผนวก ก 

 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือในการวจัิย 

 

1. อาจารย ์ดร.อาทิตยา วงัวนสินธ์ุ  อาจารยม์หาวทิยาลยั คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
     มหาวทิยาลยันเรศวร 

2. อาจารย ์ดร.พงศศ์กัด์ิ  อน้มอย อาจารยม์หาวิทยาลยั คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์                

3. นางทวศีรี  ฉ ่ามณี   นกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กลุ่มงานควบคุมโรค  
ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัแม่ฮ่องสอน   

4. นางสาวอนนัตยา   พลสักขวา นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 

 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุดรธานี  

5. นางสาวอลิศสา  ใจสบาย พยาบาลวชิาชีพช านาญการ 

     เทศบาลต าบลสันพระเนตร 

6. นางสาวพิมลพร  อินตะ๊ขติั  นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 

     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นดวงดี 

7. นายทนงชยั     ศาสนาจารยภ์าษาลาหู่ 

8. นายศรี ใจแสง    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าป้อง 

9. นายกษิเดช   ดวงดี   ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นป่าตึงนอ้ย 

10.นางสาวสุนิทธา พรนิมิตสกุล    ผูป้ระกาศและรายงานข่าวภาษาลาหู่ 
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ภาคผนวก ข 
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

แบบสอบถามเพ่ือการวจัิย  เร่ือง การพฒันาส่ือด้านสุขภาพเร่ืองการป้องกนัโรคไข้เลือดออก                                                              
ส าหรับแกนน าสุขภาพประจ าครอบครัวชนเผ่าลาหู่ ต าบลป่าป้อง                                                               

อ าเภอดอยสะเกด็  จังหวดัเชียงใหม่ 

ค าช้ีแจง  
1. แบบสอบถามเพื่อการท าวิจยัฉบบัน้ี เป็นส่วนหน่ึงของการวิจยั เร่ือง การพฒันาส่ือดา้น

สุขภาพเร่ืองการป้องกันโรคไข้เลือดออกส าหรับแกนน าสุขภาพประจ าครอบครัวชนเผ่าลาหู่              
ต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่. 

2. แบบสอบถามฉบบัน้ี ใชส้ าหรับเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวิจยัเท่านั้นจะไม่มีผลกระทบ            
ต่อการปฏิบติังานและสถานภาพของท่านแต่ประการใด การวิเคราะห์และการแปรผลข้อมูลจะ
ปรากฏผลออกมาในภาพรวม  

3. แบบสอบถามฉบบัน้ีประกอบดว้ย  

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป                จ  านวน  17 ขอ้ 

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามให้ครบทุกขอ้ตามสภาพความเป็นจริงและตรงกบั
ความ คิดเห็นของท่าน กรุณาอย่าเวน้ขอ้ใดข้อหน่ึงไวเ้พราะจะเป็นแบบสัมภาษณ์ท่ีไม่สมบูรณ์                
และไม่สามารถใชเ้ป็นขอ้มูลไดท้ั้งฉบบั  

ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณท่านท่ีกรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถามซ่ึงจะน าไปใช้เป็น
ขอ้มูลในการวิจยัพฒันาส่ือด้านสุขภาพเร่ืองการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกส าหรับแกนน าสุขภาพ
ประจ าครอบครัวชนเผ่าลาหู่ ต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด  จงัหวดัเชียงใหม่ ต่อไป ขอ้มูลท่ีได้
ผูว้ิจยัจะเก็บไวเ้ป็นความลบัและน าไปวิเคราะห์ ภาพรวม ผูว้ิจยั หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจะไดรั้บความ
ร่วมมือจากท่านเป็นอยา่งดี  ขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสน้ี 

 

             นางสงกรานต ์ ลาพิมล 
          นกัศึกษาสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต 

         มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
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ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป                                                                                                                                       

1. เพศ  (   ) 1. ชาย (  ) 2. หญิง  

2. ปัจจุบนัท่านอาย.ุ.........................ปี (นบัจ านวนเตม็เป็นปี)  

3. สถานภาพสมรส  

(   ) 1. โสด    (   ) 2. คู่ (สมรส)  (   ) 3. หมา้ย/หยา่/แยก 

4. ระดบัการศึกษาสูงสุด  

(   ) 1. ไม่ไดเ้รียน    (   ) 2. ประถมศึกษา  

(   ) 3. มธัยมศึกษาตอนตน้  (   ) 4. มธัยมศึกษาตอนปลาย /ปวช  

(   ) 5. ปวส./ อนุปริญญา    (   ) 6. ปริญญาตรี  

(   ) 7. สูงกวา่ปริญญาตรี 

5. อาชีพหลกัปัจจุบนั  

(   ) 1. ไม่ประกอบอาชีพ, แม่บา้น   (   ) 2. รับจา้ง ระบุประเภทงาน....... 

(   ) 3.เกษตรกรรม     (   ) 4. คา้ขาย  ธุรกิจส่วนตวั 

(   ) 5. รับราชการ/ลูกจา้งของรัฐ    (   ) 6.อ่ืน ๆ (ระบุ) ………… 

6. รายไดต่้อเดือน …………………….บาท  

7. จ  านวนสมาชิกในครอบครัวทั้งหมด......................คน 

8. ท่านอาศยัอยูใ่นชุมชนน้ีมาเป็นระยะเวลา……………..ปี (นบัจ านวนเตม็เป็นปี)  

9. ใน 1 ปีท่ีผา่นมามีบุคคลในครอบครัวของท่านป่วยดว้ยโรคไขเ้ลือดออกหรือไม่   

(   ) 1. มี    ระบุระยะเวลาท่ีป่วยล่าสุด................ปี     (   ) 2. ไม่มี 

10. ท่านมีบทบาทหนา้ท่ีอะไรในชุมชน (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)  

(   ) 1. ผูน้  าศาสนา   (   ) 2. ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น 

(   ) 3. ก านนั /ผูใ้หญ่บา้น  (   ) 4. สมาชิกสภาเทศบาล  

(   ) 5. อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น   (   ) 6. .อ่ืนๆ………. 
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ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป                                                                                                                                       

11.ท่านเคยไดรั้บข่าวสารเก่ียวกบัโรคไขเ้ลือดออกทางส่ือกระจายเสียงใด  

(   ) ไม่เคย 

(   ) เคย  (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

              (   ) 1.เสียงตามสายในหมู่บา้น                          (   ) 2. วทิยกุระจายเสียง/วทิยชุุมชน 

  (   ) 3.อ่ืนๆ ระบุ...................      

12.ท่านไดรั้บข่าวสารเก่ียวกบัโรคไขเ้ลือดออกทางส่ือส่ิงพิมพใ์ด  

(   ) ไม่เคย 

(   )  เคย  (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

                (   ) 1. หนงัสือพิมพ ์                                           (   ) 2. แผน่พบั 

                (   ) 3.โปสเตอร์                                                  (   ) 4.ใบปลิว  

                (   ) 5. แผน่ป้าย โฆษณา   (   ) 6.นิตยสาร 

13.ท่านไดรั้บข่าวสารเก่ียวกบัโรคไขเ้ลือดออกทางส่ือบุคคลใด   

(   ) ไม่เคย 

(   )  เคย (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

                (   ) 1. เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข                        (   ) 2. อาสาสมคัรสาธารณสุข  

                (   ) 3. ครู,อาจารย ์                                        (   ) 4. ผูน้  าชุมชน                                                

                (   ) 5. เพื่อน/ คนในครอบครัว                     (   ) 6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……… 

14.ท่านไดรั้บข่าวสารเก่ียวกบัโรคไขเ้ลือดออกทางส่ือ ออนไลน์/ อินเทอร์เน็ต ใด 

(   ) ไม่เคย 

(   )  เคย  (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)  

                (   ) 1. เวบ็ไซต(์Web site)                       (    ) 2. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์(e-mail) 

                              (   ) 3. Facebook              (    ) 4.ไลท ์(Line) 
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ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป                                                                                                                                       

15.ท่านเคยไดรั้บข่าวสารเก่ียวกบัโรคไขเ้ลือดออกทางส่ือโทรทศัน์ หรือไม่  

              (   ) ไม่เคย 

              (   )  เคย   

16.ขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขปัญหาอุปสรรคในการในการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออกใน
หมู่บา้นของท่าน 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

17.ขอ้เสนอแนะในการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออก 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกบัโรคไข้เลือดออก 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งท่ีท่านคิดวา่ถูกตอ้ง 

ล าดับ
ที่ 

ความรู้เร่ืองโรคไข้เลือดออก ใช่ ไม่ใช่ 

สาเหตุ  อาการ การติดต่อและปัจจัยเส่ียงที่ท าให้เกดิโรค 

1 โรคไขเ้ลือดออกเป็นโรคติดต่อจากเช้ือแบคทีเรีย   

2 ยงุลายเป็นพาหะน าเช้ือโรคไขเ้ลือดออก   

3 ไข่ยงุลายท่ีติดอยูก่บัขอบผวิในภาชนะมีความทนต่อความแหง้แลง้เป็น
เวลานานถึง 1 ปี 

  

4 ยงุพาหะน าเช้ือโรคไขเ้ลือดออกชอบวางไข่ในภาชนะท่ีมีน ้าขงัลกัษณะ
น่ิง ใส 

  

5 โรคไขเ้ลือดออกสามารถพบไดใ้นผูใ้หญ่เท่านั้น   

6 โรคไขเ้ลือดออกระบาดมากท่ีสุดในฤดูฝน   

7 ยงุท่ีวางไข่มีเช้ือไวรัสไขเ้ลือดออกสามารถถ่ายทอดผา่นทางไข่ยงุสู่รุ่น
ต่อได ้

  

8 ผูป่้วยดว้ยโรคไขเ้ลือดออก จะมีอาการไข ้ไอ มีน ้ามูก   

9 อาการส าคญัในระระแรกๆของโรคไขเ้ลือดออกคือมีอาการไขสู้งลอย  
ซึม เบ่ืออาหาร  

  

10 เม่ือป่วยดว้ยไขเ้ลือดออกอาจท าใหเ้สียชีวติได้   

11 การด าเนินของโรคไขเ้ลือดออกมี 3ระยะ ไดแ้ก่ระยะไข ้ ระยะวกิฤต /
ช็อค  และระยะฟ้ืนตวั 

  

12 ผูมี้ร่างกายแขง็แรงจะไม่ป่วยดว้ยโรคไขเ้ลือดออก   

13 ผูป่้วยไขเ้ลือดออกในระยะวกิฤต /ช็อค จะมีอาการเทา้เยน็มือเยน็ 
กระสับกระส่าย 

  

14 เม่ือป่วยดว้ยโรคไขเ้ลือดออก สามารถทานยาแอสไพรินลดไข ้   
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ล าดับ
ที่ 

ความรู้เร่ืองโรคไข้เลือดออก ใช่ ไม่ใช่ 

ความรู้เร่ืองการป้องกันโรคไข้เลือดออก 

15 การพน่หมอกควนับริเวณบา้นเป็นการก าจดัยงุลายท่ีเพียงพอไม่
จ  าเป็นตอ้งท าลายแหล่งเพาะพนัธ์ลูกน ้า 

  

16 วธีิการใส่สารเคมีก าจดัลูกน ้ายงุลายในภาชนะท่ีมีน ้าขงัท่ีถูกตอ้งเพื่อให้
ไดผ้ลดีท่ีสุดคือใส่ลงไปทั้งซอง 

  

17 .การเก็บบา้น เก็บน ้า  เก็บขยะ และดูแลบริเวณบา้นเป็นการป้องกนั
ไม่ใหเ้กิดแหล่งเพาะพนัธ์ลูกน ้ายงุลาย 

  

18 การป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออกท่ีดีท่ีสุดคือการควบคุมลูกน ้ า
ยงุลายท่ีเป็นพาหะน าโรค 

  

19 การนอนในเวลากลางวนัไม่จ  าเป็นตอ้งกางมุง้หรือนอนในมุง้ลวด   

20 การควบคุมลูกน ้ ายุงลายในบา้นและในชุมชนของท่านเป็นหน้าท่ีของ
อาสาสมคัรสาธารณสุขและเจา้หนา้ท่ี 

  

 

ขอ้เสนอแนะรูปแบบส่ือดา้นสุขภาพในการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกส าหรับชนเผา่ลาหู่ คือ  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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แบบประเมินความพงึพอใจ 

ของแกนน าสุขภาพประจ าครอบครัวชนเผ่าลาหู่ 

ค าช้ีแจง ขอให้แสดงความคิดเห็นของท่าน ท่ีมีต่อส่ือมลัติมีเดีย  เร่ืองการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก 
ส าหรับแกนน าประจ าสุขภาพประจ าครอบครัวชนเผา่ลาหู่ โดยท าเคร่ืองหมาย () ลงในช่องความ
คิดเห็น โดยก าหนดระดบัความพึงพอใจดงัน้ี 

3  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดบัมาก 

2  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 

1 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดบันอ้ย 

รายการ 

 

ระดับความพงึพอใจ 

3 

(มาก) 

2   

(ปานกลาง) 

1 

(น้อย) 

1. ด้านเน้ือหา    

1.1 เน้ือหาในส่ือมลัติมีเดีย  ไม่ง่ายหรือยากเกินไป    

1.2 แกนน าสุขภาพประจ าครอบครัวเขา้ใจเน้ือหาส่ือมลัติมีเดีย    

1.3 ล าดบัขั้นตอนการน าเสนอเน้ือหาเหมาะสม    

2. ด้านการน าเสนอส่ือมัลติมีเดีย    

2.1 ภาพท่ีน าเสนอในส่ือมลัติมีเดีย มีความชดัเจน     

2.2 คุณภาพของเสียงประกอบมีความชดัเจน เขา้ใจง่าย    

2.3 รูปแบบอกัษรขนาดและสีตวัอกัษรมีความชดัเจน เขา้ใจง่าย    

2.4 ภาพเคล่ือนไหวสามารถส่ือความหมายเขา้ใจง่าย    
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ขอ้เสนอแนะ 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ 

3 

(มาก) 

2   

(ปานกลาง) 

1 

(น้อย) 

3.ด้านเสียง (Audio)    

3.1 ระดบัความดงัของเสียงสม ่าเสมอ    

3.2 ความชดัเจนของเสียงท่ีอธิบาย    

3.3 ความเหมาะสมของเสียงบรรยาย    
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แบบประเมินส่ือมัลติมีเดีย 

เร่ืองการป้องกนัโรคไข้เลือดออก ส าหรับแกนน าสุขภาพประจ าครอบครัว ชนเผ่าลาหู่  

ค าช้ีแจง     ผูเ้ช่ียวชาญโปรดแสดงความคิดเห็นต่อส่ือมลัติมีเดีย  เร่ืองการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก 
ส าหรับแกนน าสุขภาพประจ าครอบครัว ชนเผ่าลาหู่  ต าบลป่าป้องอ าเภอดอยสะเก็ด จังหวดั
เชียงใหม่ โดยท าเคร่ืองหมาย (√ ) ในช่องระดับความคิดเห็น ตามความคิดเห็นของท่าน ซ่ึง
ก าหนดค่า ดงัน้ี 

5 หมายถึง ท่านเห็นวา่ส่ือมีคุณภาพในระดบัมากท่ีสุด 

4 หมายถึง ท่านเห็นวา่มีคุณภาพในระดบัมาก 

3 หมายถึง ท่านเห็นวา่มีคุณภาพในระดบัปานกลาง 

2 หมายถึง ท่านเห็นวา่มีคุณภาพในระดบันอ้ย 

1 หมายถึง ท่านเห็นวา่มีคุณภาพในระดบันอ้ยท่ีสุด 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1.ด้านเน้ือหาและการด าเนินเร่ือง      

1.1 เน้ือหามีความถูกตอ้ง ชดัเจน      

1.2 ล าดบัขั้นตอนการน าเสนอเน้ือหาเหมาะสม      

1.3 เทคนิคการเช่ือมโยงเน้ือหาเหมาะสม      

1.4 เทคนิคการน าเสนอเน้ือหา ดึงดูดความสนใจ      

2.ด้านภาพเคล่ือนไหวประกอบการน าเสนอเน้ือหา      

2.1 ภาพเคล่ือนไหวสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีน าเสนอ      

2.2 ภาพเคล่ือนไหวสามารถส่ือความหมายเขา้ใจง่าย      
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ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

2.3 ความเหมาะสมของจ านวนภาพท่ีใชป้ระกอบเน้ือหา      

2.4 ความเหมาะสมของภาพท่ีใชใ้นการส่ือความหมาย      

3.ด้านเสียง (Audio)      

3.1 ระดบัความดงัของเสียงสม ่าเสมอ      

3.2 ระดบัความดงัของเสียงท่ีใช ้      

3.3 ความชดัเจนของเสียงท่ีอธิบาย      

3.4 ความเหมาะสมของเสียงบรรยาย      

4.ด้านตัวอกัษร (Text)      

4.2 รูปแบบตวัอกัษรท่ีใช ้สวยงาม      

4.3 ความเหมาะสมของสีตวัอกัษรและสีของพื้นท่ีใช ้      

4.4 ความถูกตอ้งของขอ้ความตามหลกัภาษา      

4.5 ความเหมาะสมของการจดัวางตวัอกัษรหรือขอ้ความ      


